
Jaarverslag Doles – afdeling volleybal seizoen 2019-2020 
 

Het sportseizoen, dus ook van de afdeling Volleybal is heel abrupt aan zijn einde gekomen vanwege de 

Corona crisis. Per 12 maart 2020 zijn alle trainingen en wedstrijden afgelast. Het beleid van de Nevobo 

t.a.v. de Coronacrisis wordt gevolgd. 

 

Wij mogen als afdeling Volleybal terugkijken op een kort maar 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 (Frank Hoving, Ellen Vreugdenhil en Anja van der Vegt) de schone taak om de 

teamindelingen, trainers, zaalhuur, etc. in orde te maken. Het seizoen startte voor de CMV en de jeugd 

erg rommelig. Discussie met ouders over teamindelingen met als gevolg hiervan teamindelingen welke 

op het laatste moment zijn gewijzigd en onduidelijkheid over de communicatie hierover.  

 

Trainers 
Het afgelopen seizoen hebben de volgende trainers de trainingen verzorgd: Tess Diekstra (CMV),  

Anouk Meiburg (CMV), Isa Everts (CMV en MC1), Luuk Veltman (CMV en MC1), Rick Ottens (MB2), 

Dennis Tammes (MB2), Ellen Vreugdehil (D1 en MA1), Frank Hoving (D1 en MA1), , Willie Steenhuis 

(D2), Laura Scholtens (H2), Marieke van Haperen (RecreaMix) en Ton van Roosevelt (H1 en RecreaMix).  

 

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 vier seniorenteams (twee damesteams en twee heren teams), twee 

recreatiegroepen en acht jeugdteams (inclusief de instroomgroep). Dit zijn twee teams minder t.o.v. 

het seizoen 2018-2019. 

 

Stand in de competitie 
Op het moment van het stilleggen van de competitie (begin maart) zag de stand er als volgt uit: 

Team Niveau Stand 

Dames 1 3e klasse F 5 
Dames 2 3e klasse E 3 

Heren 1 2e klasse B 8 
Heren 2 2e klasse A 11 
Meisjes A1 Hoofdklasse B 1 

Meisjes B1 1e klasse A 1 
Meisjes C1 1e klasse A 5 

CMV N6 Niveau 6  1 
CMV N5 Niveau 5 2 
CMV N4 Niveau 4 5 

CMV N3 Niveau 3 2 
 



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

deze weg nogmaals hartelijk dank voor uw steun! 

 

Activiteiten 
Kerstvolleybaltoernooi: Op woensdag 18 december 2019 hebben een groot aantal leden (zowel 

senioren als ABC-jeugd) deelgenomen aan het jaarlijkse Kerstvolleybaltoernooi. Een aantal mannen 

van heren 2 hebben ervoor gezorgd dat dit gezellige evenement ook dit jaar weer een groot succes 

was.  

 

Bloemetjesactie: In verband met het coronavirus heeft de organisatie helaas moeten besluiten om de 

bloemetjesactie dit jaar niet door te laten gaan.  

 

Volleybalkamp: Het volleybalkamp stond gepland  van 7 juni tot en met 10 juni 2020. Vanwege de 

coronacrisis in Nederland mochten er geen groepen meer bijeen komen, in ieder geval tot 1 juni. De 

organisatie was hierdoor genoodzaakt om het volleybalkamp te annuleren.  

 

Stratenvolleybaltoernooi: In verband met het coronavirus heeft de organisatie helaas moeten 

besluiten om het Stratenvolleybaltoernooi dit jaar niet door te laten gaan. 

 

Feestcommissie: De feestcommissie (bestaande uit: Laura Scholtens, Esmée Westerhof, Iris Hageman, 

Dennis Tammes en Frank Hoving) hebben dit jaar weer een gezellig feestje georganiseerd. Op 1 

februari 2020 zijn we het nieuwe jaar goed begonnen met de ‘Doles Neon New Year Party’. Helaas 

gooide het coronavirus daarna roet in het eten, waardoor het geplande feest op de laatste 

thuisspeeldag niet door kon gaan.    

 

Oud-papier inzameling: Iedere 3e woensdag van de maand rijden er drie grote gele oud-papier-wagens 

van Virol door Harkstede, Scharmer en Lageland. Achterop die vrachtwagens staan de vrijwilligers van 

verschillende verenigingen uit onze dorpen. Per maand halen zij gemiddeld ruim 20 ton aan papier en 

karton op. Het geld dat met het ophalen van het papier wordt verdiend, is voor de deelnemende 

verenigingen. Ook Doles doet hier aan mee. Dit gaat, ondanks de coronacrisis, gewoon door. Mocht u 

het leuk vinden om ook een keer oud papier in te zamelen, dan kunt u contact opnemen met Esmée 

Westerhof. Wij zijn hard op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers!  

 

 

 

 


