SV Doles jaarverslag van de afdeling Volleybal seizoen 2014 /2015.

Senioren Heren:
H1 heeft goed meegedraaid in het "linker" rijtje van de competitie.
Ze gaan nagenoeg ongewijzigd het nieuwe seizoen in. Nog steeds 8 spelers maar wel met een
wisseling.
Heren 2 is helaas gedegradeerd naar de 4e klasse en gaat door met 8 wedstrijdspelers en 3 mee
trainers.
Senioren Dames:
Het seizoen is begonnen met een nieuw en jeugdig Dames 1, bestaande uit enkele doles
speelsters en speelsters van buiten . Het was een jong team met focus op gezelligheid, helaas ook
veel speelsters uit de stad waardoor motivatie om bij Doles te blijven minder was en het team aan
het einde van het seizoen weer gestopt is.
Dames 2 gehandhaafd in de derde klasse
Dames 3 gedegradeerd maar toch in de derde klasse gebleven omdat plaats in de tweede klasse
door het wegvallen van dames 1 beschikbaar werd gesteld in ruil voor handhaving dames 3 in
derde klasse.

Jeugd
Het aantal jeugdleden blijft redelijk stabiel. Aanwas van nieuwe leden in de cmv in de loop van het
seizoen en stoppende speelsters in de A. Aan het einde van het seizoen gelukkig ook weer
jeugdspeelsters die terugkwamen na een uitstap naar andere sporten. Op leeftijd en niveau is
ingedeeld en is jeugd doorgeschoven,
De CMV ochtend zijn goed verlopen met veel enthousiasme. Genoeg tellers en fluiters.
Dit seizoen waren een Mix B en een MIX C team, waarbij het in de nieuwe indeling gelukt is om
een Jongens B team te formeren voor het komende seizoen. Uniek!
Het vasthouden van de oudere jeugd om zo doorstroom naar de senioren te krijgen blijft lastig.
Het kamp op Ameland in het Pinksterweekend was weer heel succesvol. Hoewel er minder
kinderen mee waren was het weer gezellig, laat en leuk met veel verhalen voor het thuisfront.
Dank aan de enthousiaste begeleiders!
De teams waren:
Meisjes A- 1e klasse; Meisjes B 1e klasse; MixB 1e klasse; Meisjes C Topklasse
Meisjes C 2- 2e klasse;
MIX C - 1e klasse
CMV 1e helft:
3 teams niveau 2, 1 teams niveau 3, 2 teams niveau 4, 2 teams niveau 5.
CMV 2e helft:
1 teams niveau 2, 2 teams niveau 3, 1 teams niveau 4, 3 teams niveau 5.
Aan het einde van het seizoen weer een goede doorstroom naar een hoger niveau voor de meeste
kinderen. Alle speelsters van niveau 5 zijn naar de C Jeugd gegaan.
Trainers
Aan het begin van het seizoen zijn 2 nieuwe trainers verwelkomd: vanuit de jeugd van Doles
doorgestroomd Daphne Drent en Emiel de Jong als assistent van Leon Koehorst voor C1.
Het einde van het seizoen hebben we afscheid genomen van oudgediende verenigingsdieren
Frederique Greidanus en Anita Kok als trainers. Niet alleen als trainer enclave maar ook als
vrijwilligers voor activiteiten, organisatie, commissies en feesten zullen we ze missen.

Activiteiten & vrijwilligers
In september is vooraf aan het seizoen een clinic door Lycurgus heren 1 gegeven. Het eredivisie
team gaf eerst een training aan de abc jeugd en heeft daarna een oefenwedstrijd gespeeld tegen
het Nevobo talententeam.
Het stratenvolleybal is niet doorgegaan ivm dorpenfeest, er bleek geen vrij weekend voor
beschikbaar te zijn. Verschuiven naar september bleek ook geen optie.
Succesvol waren het Kersttoernooi, einde seizoens toernooi en de speciale avonden.
De groep mensen met wie de vereniging wordt gerund wordt steeds kleiner. Hierbij dus een
oproep aan vrijwilligers om zich te melden en mee te helpen. Niet alleen spelende leden maar ook
ouders van jeugdleden zijn van harte welkom ( en nodig ! ) bij het organiseren en regelen.
De bloemenactie heeft dit jaar voldaan aan de doelstelling. De vereniging is afhankelijk van dit
soort initiatieven. Dus ook hier met zijn allen de schouders er onder.
Beleid en organisatie
Op de ALV in september 2014 is de nieuwe structuur van de vereniging voor uitvoeren van
activiteiten binnen Doles volleybal en het concept jeugdbeleid gepresenteerd en is ook formeel
gestart met de uitvoering hiervan.
De verenigingsstructuur is ingevuld met namen. Er zijn nog diverse blokken zonder namen of
onbekende namen.
Vastgelegd is wat de taken en voorwaarden zijn voor elke werkgroep. Hiermee wordt het
makkelijker om mensen te vragen om taken uit te voeren met daarbij hoeveel tijd het kost.
In januari is het beleidsplan gepresenteerd aan de ouders van de jeugd.
De jeugdcommissie is gestopt en in de plaats daarvan is een jeugdcoördinator benoemd die moet
zorgen voor uitvoering van het jeugdbeleid en realiseren van alle activiteiten en taken nodig voor
de trainingen en van de jeugd. Deze rol is ingevuld door Grietje de Jong en Renate van der Laan.
De jeugdcoördinatoren hebben zich afgelopen seizoen bezig gehouden met de ABC jeugd, in
2015/2016 moet dit uitgebreid worden met CMV. Veel tijd en inzet is gaan zitten in de inhoudelijke
begeleiding en ondersteuning van trainers en de op het beleidsplan gebaseerde indeling van
teams. Ook dit jaar was het houden en vinden van voldoende trainers en dus rond maken van het
nieuwe seizoen programma lastig. Al met al ook dit jaar weer moeilijke beslissingen te nemen ter
voorbereiding op het komende seizoen
Voor 2015/2016 zijn de belangrijkste verbeterpunten de verdere uitvoering van het jeugd
beleidsplan en de omni brede samenwerking met activiteiten en organisatie. Door het teruglopend
aantal vrijwilligers en gelijkblijvende taken moeten we door gaan met slimmer regelen,
instuif, vrijwilliger inzet zijn enkele voorbeelden.
Efien Veenema stopt met het wedstrijdsecretariaat voor volleybal en draagt dit over aan Jeroen.
Na jaren is het tijd om dit over te dragen en helaas kan ze door een blessure niet meer zelf spelen.
Shirt beleid en sponsoring zijn ook op bestuursniveau aan de orde geweest.
Beleid is nu dat de vereniging aan schaft shirts zonder sponsoruiting zodat het vele wisselen bij de
jeugd ivm groei en teamsamenstelling niet door sponsorbedrukking wordt bemoeilijkt. Hierover zijn
stevige discussies gevoerd en wordt door het bestuur ook op de agenda gezet in een sponsor
overleg.

