
 

 

Jaarverslag bestuur volleybal vereniging Ritola seizoen 2014-2015 
 

 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur was als volgt: 

Voorzitter:   Karel van der Velden  

Secretaris:   Aly Wildschut 

Penningmeester:  Arjan Pouw 

Lid Jeugdcoördinator: (vacature) 

Lid Seniorcoördinator: Frans Biemolt 

 

Algemeen 

. 

 

Bijeenkomsten / communicatie  

In het afgelopen seizoen zijn er 10 bestuursvergaderingen geweest en zijn er 12 

nieuwsbrieven verspreid onder de leden. De website is behoorlijk opnieuw opgezet en 

voorzien van inhoud die regelmatig wordt aangevuld. Via twittter en facebook kunnen leden 

op de hoogte blijven. De verenigingsapp die door de bond is opgezet gaan we als vereniging 

ook gebruiken. De app werkt in aanvulling op de website om de communicatie binnen de club 

te ondersteunen.  

 

Er is in maart met alle leden en hun ouders/verzorgers (voor zover aanwezig) gesproken na 

afloop van hun wedstrijden om ze te informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging 

en wat er allemaal gaat komen. Er is een beroep gedaan op allen om mee te helpen bij alles 

wat er georganiseerd moet worden. 

 

Er is voor belangstellenden in samenwerking met de bond een tweetal trainingen 

georganiseerd: 

1) Sportief coachen 

2) Weerbaarheid scheidsrechter 

De deelnemers waren allen unaniem dat beide trainingen hen handvatten gaat bieden voor de 

toekomst en dat het voor meer mensen een toegevoegde waarde had kunnnen hebben. De 

training herhalen voor andere gegadigden is zeker aan te raden. 

 

Er zijn het afgelopen jaar hoodies aangeschaft. De herkenbare groene kleur met de 

logo’s/teksten van de vereniging en Ruchti worden veelvuldig ook buiten de zaal gezien. 

Moeten we zeker mee door gaan. 

 

Beleid op vergoeding VT2/VT3 cursussen vastgesteld. Leden die deze cursussen willen 

volgen krijgen de opleidingskosten achteraf vergoed indien men trainingen blijft verzorgen 

voor de vereniging in resp. twee of drie jaar. 

 

Vrijwilligerswerk / wedstrijdtaken 

Voor het uitvoeren van de wedstrijdtaken (fluiten, tellen, vlaggen etc.) is de 

verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de wedstrijdtaken gelegd bij het team. Om dit in 

goede banen te leiden heeft Bert Strijker weer een schema gemaakt wat uitstekend heeft 

gefunctioneerd in het afgelopen seizoen. 



Na 10 jaar verzorgen van de ledenadministratie heeft Karin Bergsma haar taken over kunnen 

dragen aan een nieuwe vrijwilligster Jenneke Leefsma, moeder van leden David en Esther. 

 

Na de persoonlijke belronde door het bestuur zijn er al veel vrijwilligers geworven onder 

zowel leden als ouders van leden. Eén van de ouders neemt deel in de jeugdcommissie, er zijn 

zaalwachten, mensen voor shirt- en ballenbeheer, mensen die bij de organisatie van diverse 

toernooien betrokken zijn. Heel fijn dat dit al zover heeft kunnen komen. Komend jaar zullen 

we verder mensen benaderen om actief te worden voor de vereniging. In het Sportlink 

administratiesysteem worden alle taken geregistreerd.   

 

Overleg gemeente / Zuidlaarder Sportoverleg (ZSO) 

De gemeente heeft afgezien van overleg. Daarentegen hebben ze aangekondigd de komende 3 

jaar de zaalhuur met 9% te laten stijgen. Doordat het jaar op jaar plaatsvindt is de uiteindelijke 

verhoging 30% ten opzichte van de huidige tarieven. Een bezwaarbrief van de gezamenlijke 

zaalsportverenigingen mocht niet baten.  

 

Naast de zaalverhoging is er ook nog het hele slechte zaalruimte toewijzingsbeleid (maar 

liefst 6x toewijzen/intrekken) en de communicatie naar Alescon. Als volleybalvereniging 

hebben we er veel extra werk van. Er is een brief over uitgegaan naar BenW. Intussen is ook 

een uitnodiging binnengekomen voor overleg. 

 

Senioren 

Het afgelopen seizoen was zeer succesvol voor Ritola. Het eerste herenteam wist te 

promoveren naar de landelijke tweede divisie, heren 2 wist zich te handhaven in de 

promotieklasse. Uitdaging voor het komende seizoen is het wedstrijdschema, heren 1 kan niet 

altijd op de vrijdag spelen. We missen eigenlijk nog een derde team dat lager speelt, zodat de 

overgang van jeugd naar senioren makkelijker kan verlopen. Een luxeprobleem. 

De dames behoorden tot de subtop van de tweede klasse, doelstelling was eindigen bij de 

eerste 6 en dat is gelukt. Vanuit de jeugd wordt er regelmatig doorgestroomd. Jongens A valt 

regelmatig in bij heren 1 en heren 2, meisjes vallen regelmatig in bij dames 1, ook wordt er 

gezamenlijk getraind. 

 

Bij de recreanten zien we ook een aanzienlijke groei, opnieuw is een recreantengroep gestart. 

Qua teams is de groep recreanten even groot als de groep dat op wedstrijdniveau acteert. 

 

Zorgelijker is de vertegenwoordiger vanuit de senioren binnen het bestuur. Bij het houden van 

de algemene ledenvergadering treedt het bestuurslid, dat verantwoordelijk is voor de senioren, 

af. Ondanks herhaaldelijke verzoeken is er nog geen lid opgestaan die de opengevallen plek 

binnen het bestuur wil opvullen. 

 

Jaarverslag jeugdcommissie volleybalvereniging Ritola seizoen 2014-2015 
Teams 

Op dit moment bestaat Ritola uit een behoorlijk aantal jeugdteams: 
MA1, JA1,  

MB1, MixB, 

MC1, MC2, MC3, 

Mini 1, Mini 2, Mini 3 

 

Van deze teams komen er maar liefst 4 uit in de topklasse en 2 in de hoofdklasse, een unieke 

prestatie! 



 

Paul van der Zee heeft het afgelopen jaar twee clinics gegeven, waarbij voor het eerst ook 

mensen van andere verenigingen aanwezig waren. De reacties waren erg positief, en ook voor 

komende clinics zullen mogelijk andere verenigingen benaderd worden. 

 

In oktober is het bestuur akkoord gegaan met het technisch beleid plan. Dit plan heeft de 

afgelopen jaren vorm gekregen, en er wordt naar gekeken hoe we alle trainers hier het beste 

bij kunnen ondersteunen. 

 

Het afgelopen jaar is het aantal mini’s weer toegenomen. We zijn met 17 mini’s begonnen en 

uiteindelijk met 25 mini’s geëindigd. Na de kerstvakantie is er ook een groep van 12 mini’s 

gestart met een tweede training op zaterdagochtend. Ook zijn er een aantal nieuwe trainers bij 

gekomen. Vanwege verandering van baan en het moeten oppakken van een studie kon Judith 

Klooster niet langer als hoofdtrainster/minicoordinator verder gaan. In de zoektocht naar een 

vervanger is Julia Slob gevonden. Daar zijn we heel blij mee en wensen haar veel succes. 

 

Na de kerstvakantie zijn we begonnen met een speciale training om het jongensvolleybal weer 

op de kaart te zetten. Dit jaar gaan we daarmee verder.  

 

In januari heeft B1 meegedaan aan Open Club, een hele ervaring. Dit jaar zal B1 opnieuw 

meedoen met het toernooi. 

 

In mei heeft meisjes B1 samen met meisjes A1 en jongens A1 deelgenomen aan het MJT in 

Doezum. Een gezellig weekend met fanatieke potjes volleybal. Hopelijk kunnen er dit jaar 3 

teams aan het toernooi deelnemen. 

 

Afgelopen seizoen heeft ieder team een eigen teamtraining en een combinatie training 

gevolgd. Het trainen samen met andere spelers zorgt in de meeste teams voor onderlinge 

binding en gezelligheid. Ook het komende seizoen zal hier veel aandacht besteed worden. 

 

Net als in vorige jaren is er van te voren door de JC gecommuniceerd over de gang van zaken 

rondom de nieuwe teamindelingen. De plaatsingstoernooien zijn gespeeld met de teams zoals 

deze ook in de competitie uit gaan komen en dat gaf rust. De zaalindeling liet dit jaar langer 

op zich wachten, doordat de gemeente de uren anders heeft verdeeld. Dit heeft ertoe geleid dat 

de indeling pas halverwege de vakantie met de teams gecommuniceerd kon worden. 

 

Trainers 

Het afgelopen jaar heeft een groot aantal jeugdige trainers met veel plezier training gegeven, 

en dit heeft tot een ‘trainersoverschot’ geleid. Belangrijk blijft wel dat ook de jonge trainers 

goede begeleiding krijgen van een ervaren trainer en/of JC lid. Het blijkt dat de trainers het 

zelf lastig vinden om hulp aan bijv. Paul te vragen, en daarom wordt er door de JC naar een 

structurele oplossing gekeken. 

 

Taakverdeling 

Aan het begin van dit seizoen heeft Erik Rekker, voorzitter van de jeugd en bestuurslid, 

wegens privéomstandigheden het bestuurswerk en het werk voor de jeugdcommissie moeten 

beëindigen. Al snel werd duidelijk dat er met zijn wegvallen een groot gat was ontstaan tussen 

het bestuur en de jeugdcommissie. Miriam van der Velden heeft toen als schakel tussen het 

bestuur en de jeugdcommissie gefungeerd en stelt zich op deze ALV kandidaat voor de 

functie van bestuurslid namens de JC. 



 

 

Op dit moment bestaat de jeugdcommissie nog uit 5 leden: 

- Stephan Blaauw 

- Irma Wijma 

- Oege Bergsma 

- Miriam van der Velden 

- Ineke Bijma 
Iris van Rooij (Gemeente/Nevobo) 

 

Het komende seizoen zal er hard gezocht moeten worden naar mensen die de jeugdcommissie 

willen versterken en/of hand- en spandiensten zouden willen verrichten. 

 

Communicatie 

Vanaf heden wordt het centrale emailadres jeugdcoordinator@ritolavolleybal.nl gebruikt voor 

uitgaande mail van de jeugdcommissie, maar ook als leden contact zoeken met de 

jeugdcommissie. 

 

Jeugdkamp 2015  

Jeugdkamp editie 7, alsof het er altijd al was. Maar nog nooit zoveel aanmeldingen, 57 maar 

liefst!   

 

Nog nooit een spooktocht die voor zoveel opschudding zorgde in de buurt. Wel weer een 

fantastische sfeer, deelnemers die elkaar hielpen, corvee deden, een dansje uitvoerden, leuke 

stukjes op de bonte avond lieten zien en sportief waren overdag.   

 

Nog nooit een Jongens/Meisjes A1 wat als semi-begeleiding de begeleiding zo goed had 

geholpen. Wel weer grote stapels pannenkoeken op zaterdag en genoeg ouders om te rijden 

heen-en-weer.  

 

In het bijzonder wil ik de mensen noemen die het weer mogelijk hebben gemaakt: Nienke de 

Vries, Selma Palthe, Stephan Blaauw, Marloes Bartelds, Julia Slob en Miriam vd Velden! 

 

Namens de jeugdkampcommissie. 

 

Erik Rekker 
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