
Jaarverslag Doles – afdeling volleybal seizoen 2018-2019 
 

Wij mogen als afdeling Volleybal terugkijken op een succesvol seizoen, met wederom sportieve 

successen en geslaagde activiteiten. In dit jaarverslag een korte terugblik op het afgelopen 

volleybalseizoen.   

 

Voorafgaand aan het seizoen lag er voor de seniorencoördinatoren (Jigo van Haperen en Rob Bakker) 

en jeugdcoördinatoren (Jaap Kruizenga en Frank Hoving) de schone taak om de teamindelingen, 

trainers, zaalhuur, etc. in orde te maken.  

 

Tijdens het seizoen is Jaap gestopt als jeugdcoördinator. Ellen Vreugdehil en Anja van der Vegt hebben 

zijn taken overgenomen.  

 

Trainers 
We hebben afgelopen seizoen een negental nieuwe trainers mogen verwelkomen: Tess Diekstra 

(CMV),  Rick Ottens (MB2), Dennis Tammes (MB2), Ellen Vreugdehil (MA1 en MB1), Karin Nijveem 

(MB1 en D1), Marieke van Haperen (MA1 en RecreaMix), Myrthe van der Wal (H3), Laura Scholtens 

(H3) en Jaap de Haan (D1 en D2). Ook Anouk Meiburg (CMV), Isa Everts (CMV en MC1), Elke van der 

Wijk (CMV en MC1), Frank Hoving (H2), Willie Steenhuis (H1) en Ton van Roosevelt (H1 en RecreaMix) 

hebben afgelopen seizoen weer training gegeven.  

 

Teamindelingen 
Bij zowel de jeugd als de senioren hebben er een aantal verschuivingen plaats gevonden binnen de 

teams. We hebben afscheid genomen van een aantal leden, maar we hebben gelukkig ook een aantal 

nieuwe leden mogen verwelkomen. We zijn het seizoen gestart met vijf seniorenteams (twee 

damesteams en drie heren teams), twee recreatiegroepen en acht jeugdteams (inclusief de 

instroomgroep).  

 

Bij de senioren hebben er met name bij de dames grote veranderingen plaatsgevonden. Door het 

vertrek van een aantal leden bij de beide damesteams is besloten de teams samen te voegen. Vanuit 

de jeugd zijn er een aantal meiden doorgestroomd die het nieuwe dames 1 vormden.  

 

Ook de jongens van JA1 zijn doorgestroomd naar de senioren en hebben direct het kampioenschap 

binnen gesleept.  

 

Sponsoren 
Veel sponsoren hebben ons het afgelopen seizoen financieel gesteund. Alle sponsoren ook via deze 

weg nogmaals hartelijk dank voor uw steun! 

 

Activiteiten 
Kerstvolleybaltoernooi: Op woensdag 19 december 2018 hebben een groot aantal leden (zowel 

senioren als ABC-jeugd) deelgenomen aan het jaarlijkse Kerstvolleybaltoernooi. Guido Piëst, Jorgen 

Wouda, Peter de Boer en Lukas Folkers hebben ervoor gezorgd dat dit gezellige evenement ook dit 

jaar weer een groot succes was.  

 



Bloemetjesactie: 15 mei 2019 stond in het teken van de jaarlijkse bloemetjesactie, georganiseerd door 

Jacky Bakker, Carmi Renken en Mirjam Kuiper. De Doles-leden zijn weer in grote getale langs de deuren 

geweest met prachtige bloemen. Dit heeft, net als vorig jaar, weer een mooi geldbedrag opgeleverd 

(ongeveer 1900 euro). 

 

Volleybalkamp: Het volleybalkamp vond dit jaar plaats van 7 juni tot en met 10 juni 2019. Met ongeveer 

60 enthousiaste jeugdleden en negen begeleiders (Karin Nijveen, Anja van der Vegt, Ellen Vreugdehil, 

Isa Everts, Martin Ottens, Dennis Tammes, Rick Ottens, Jigo van Haperen en Frank Hoving) is er weer 

een top weekend beleefd op Ameland, waarbij gezelligheid en leuke activiteiten voorop stonden.  

 

Stratenvolleybaltoernooi: Jigo van Haperen, Rob Bakker, Jeroen Dorreboom en Douwe Veltman 

hebben de organisatie dit jaar voor hun rekening genomen. Ondanks het slechte weer mogen we 

terugkijken op een zeer succesvol en sportief toernooi! 

 

Feestcommissie: De feestcommissie (bestaande uit: Jacky Bakker, Marieke van Haperen, Dennis 

Tammes en Frank Hoving) hebben dit jaar weer twee gezellige feestjes georganiseerd. We zijn het 

seizoen goed begonnen met een ‘Oktoberfest’ op zaterdag 20 oktober.  6 april hebben we het seizoen 

goed afgesloten, met als thema ‘Brazilaans Carnaval’.   

 

 

 

 

 


