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1.

Van de Voorzitter

Even leek het erop dat we een ‘normaal’ seizoen tegemoet gingen. Maar na een paar
wedstrijden spelen viel opnieuw het doek door het toenemende aantal corona
besmettingen. Anders dan in het jaar ervoor, kenmerkte de coronamaatregelen van de
overheid zich door een lappendeken van wisselende regimes voor verschillende
leeftijdsgroepen. Dit gaf bestuurlijk de nodige uitdagingen. Wie mogen in
groepsverband blijven trainen en onder welke voorwaarden? Wat doen we met de
contributie? Hoeveel animo is er voor buitensportactiviteiten en kunnen we die in
verenigingsverband organiseren?
Uiteindelijk heeft de jeugd tot half december in de zaal kunnen trainen en konden zij
onderling wedstrijden blijven spelen. Voor de leden ouder dan 18 jaar was het pas half
mei weer mogelijk om de trainingen in de zaal te hervatten. Diverse leden hadden toen
al alternatieve oplossingen gevonden om ‘gezond en fit’ te blijven.
Inmiddels staat het nieuwe seizoen alweer stevig in de steigers, zijn de teamindelingen
gemaakt en is de complexe puzzel van beschikbare zaalruimte, benodigde trainers en
coaches en een passend thuisprogramma, grotendeels gelegd. Helaas is nog niet voor
elk team een geschikte trainer gevonden. Ook zijn we nog op zoek naar meer
scheidsrechters. Vooral scheidsrechters die mogen fluiten in de 1e en 2e klasse.
In dit jaarverslag blikken we terug op een ietwat teleurstellend verenigingsjaar
2020-2021, om vervolgens snel de blik vooruit te werpen op het seizoen 2021-2022.
Vooralsnog staat niets ons in de weg om in het nieuwe seizoen weer flink te knallen!

Gustaaf Knip
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2.

Secretariaat

Het bestuur van Limes bestond in het seizoen 2020-2021 uit:
Voorzitter

: Gustaaf Knip

Secretaris

: Madelon Schmaal

Penningmeester

: Han de Rijk

Afgevaardigde TC

: Huub de Haas

Afgevaardigde JC

: Barbara de Rooij

Afgevaardigde RC

: Marjan Versteeg

Het afgelopen jaar is het bestuur om de ± 6 weken bijeengekomen.
Van deze bijeenkomsten is een verslag beschikbaar.
Voor het seizoen 2021-2022 is de volgende bestuurssamenstelling voorzien:
Voorzitter

: Gustaaf Knip

Secretaris

: Madelon Schmaal

Penningmeester

: Han de Rijk

Afgevaardigde TC

: Huub de Haas

Afgevaardigde JC

: Hedy Warners

Afgevaardigde RC

: Marjan Versteeg

De Voorzitter, Secretaris en Penningmeester vormden het Dagelijks Bestuur dat tijdens
Bestuursvergaderingen werd bijgestaan door een afgevaardigde van de Technische
Commissie, de Jeugdcommissie en de Recreanten Commissie.
PR en Communicatie zaten in de portefeuille van de Secretaris, net als het
Wedstrijdsecretariaat, de Scheidsrechterszaken en het Thuisprogramma.
Sponsoring zat in de portefeuille van de Penningmeester, samen met de
Ledenadministratie, Kledingcommissie en de Evenementencommissie.

Madelon Schmaal
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3.

Ledenadministratie

Het ledenbestand van Limes is in het afgelopen verenigingsjaar gekrompen van
438 naar 408 actieve leden. Dit is een daling van 7%. Samen met de 13 verenigingsen ereleden komt het totale ledenbestand per 1 september 2021 op 421 leden.
Jeugd
01-09-20

erbij

eraf

verder

01-09-21

%

Mini’s

55

19

-12

-20

42

-24%

Jongens

39

3

-2

3

43

10%

Meisjes

103

14

-21

7

103

0%

Totaal

197

36

-35

-10

188

-5%

01-09-20

erbij

eraf

verder

01-09-21

%

Heren

43

0

-7

0

36

-16%

Dames

99

5

-19

10

95

-4%

Totaal

142

5

-26

10

131

-8%

01-09-20

erbij

eraf

verder

01-09-21

%

Heren

26

0

0

0

26

0%

Dames

42

0

-7

0

35

-17%

Mix

31

1

-4

0

28

-10%

Totaal

99

1

-11

0

89

-10%

Senioren

Recreanten

Bianca van Veen
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4.

Scheidsrechterscoördinatie

Dit seizoen zijn er weinig thuiswedstrijden gespeeld ivm Corona. Wel zijn er voor
seizoen 2021-2022 DRINGEND EXTRA V4 scheidsrechters nodig.
De indeling van de basis scheidsrechters wordt gedaan door de teamplanner, deze
deelt de scheidsrechters uit zijn team in op thuisschema voor de 3e en 4e klasse
senioren en ook jeugd wedstrijden. Afspraak hierbij is dat de teamplanner niet de VS2
scheidsrechters uit zijn team indeelt, de V4 scheidsrechters worden na overleg door de
scheidsrechterscoördinator ingedeeld. De thuisprogramma commissie (Reynold Zuil)
deelt de teams in op de verschillende taken.
De mini wedstrijden zijn dit seizoen gefloten door de ouders van de mini’s, die hiervoor
wel een uitleg van de spelregels hebben gekregen. Sommige jeugdscheidsrechters
hebben ook mini’s gefloten.
Alle scheidsrechters, bedankt voor jullie inzet! Zonder scheidsrechter geen wedstrijd.
Voor de V4 wedstrijden komt dit punt helaas steeds dichterbij.
Basis scheidsrechters
Gelukkig zijn er een hoop leden bereid gevonden de online spelregelcursus te doen en
dus zijn er een hoop beginnende scheidsrechters binnen de vereniging, vooral bij de
jeugd.
In totaal hebben we nu 148 basis scheidsrechters (vorig jaar 154). Met ca. 240
thuiswedstrijden waarvoor een basis scheidsrechter nodig is kom dit op 2 wedstrijden
per scheidsrechter. Voor jeugdteams is wel van belang waar ze in het thuisschema
spelen ivm indeling van de scheidsrechters van dat team. Als ze laat op de dag spelen
tussen seniorenteams zullen de scheidsrechters van dat team weinig ingedeeld
worden omdat scheidsrechters uit jeugdteams niet worden ingedeeld voor het fluiten
van seniorenwedstrijden.
Een ander aandachtspunt is dat van de 154 basis scheidsrechters er maar 91
daadwerkelijk een wedstrijd hebben gefloten. Dit speelt vooral bij de jeugdige
scheidsrechters. Een oplossing hiervoor kan zijn om deze scheidsrechters tijdens hun
training even te laten fluiten. Tijdens de eerste echte wedstrijd die hierna gefloten wordt
is begeleiding beschikbaar indien gewenst. Minder dan 2 wedstrijden fluiten per
scheidsrechter is niet wenselijk, ivm ervaringsopbouw.
A en B jeugd dient zelf het spelregelbewijs te halen via www.volleybalmasterz.nl
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V4 Scheidsrechters
Voor de 1e en 2e klasse senioren en topklasse A en B jeugd is een V4 scheidsrechter
nodig.
Door promotie bij de dames, en omdat diverse scheidsrechters zijn verhuisd of gestopt,
zijn er DRINGEND EXTRA V4 scheidsrechters nodig. De V4 cursus is een opleiding
die in 1 praktijkavond klaar is en voornamelijk bestaat uit actief fluiten en omgaan met
verschillende situaties tijdens een wedstrijd. Hierna kun je, in overleg, worden
ingedeeld om 2e klasse dames wedstrijden te fluiten. Met 24 V4 scheidsrechters hoeft
iedereen maar 3 wedstrijden te fluiten, afhankelijk van de indeling in het
thuisprogramma.
Het aantal dames met een V4 licentie blijft achter. Dit zijn er slechts 4, tegenover 10 bij
de heren.
Regio Scheidsrechters
Limes telt momenteel 3 regio scheidsrechters: Wim Prins, Ton Schut en Bas Kerpel.
Als regio scheidsrechter fluit je minimaal 6 wedstrijden per seizoen op promotieklasse
niveau. Bas Kerpel gaat komend seizoen weer als regioscheidsrechter fluiten omdat
Heren 1 in de 3e divisie gaat spelen. Hierdoor moet Limes komend seizoen 36
scheidsrechterspunten leveren. Dit waren vorig seizoen nog 12 scheidsrechterspunten.
Frank vd Linden was met de opleiding tot regio scheidsrechter begonnen, maar heeft
Limes inmiddels verlaten ivm verhuizing.
Een extra regio scheidsrechter namens Limes is wel handig ivm de toekomst. Wim
Prins fluit al vele jaren als regio scheidsrechter voor Limes, maar is al wel ruim 70 jaar.
Met het huidige scheidsrechters bestand is promotie van Dames 1 naar de 3e divisie
niet eens mogelijk.
Planningsproblemen
Het vinden van scheidsrechters voor de (beker-)wedstrijden op doordeweekse dagen is
moeilijk. Dit komt mede door het tijdstip en de plaats waarop deze wedstrijden
gespeeld worden. Een ander probleem is dat teamplanners soms op vrijdagavond nog
doorgeven dat er geen scheidsrechter gevonden is, wat het erg moeilijk maakt om nog
een invaller te vinden.
Gelukkig zijn alle wedstrijden wel doorgegaan, zij het soms met een invaller op het
laatste moment.

Ton Schut
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5.

Wedstrijdsecretariaat

Werkzaamheden
Het Wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de
wedstrijden in de reguliere competitie en de bekercompetitie, waarin ook dames- en
herenteams van de recreanten deelnemen. In april beginnen de voorbereidende
werkzaamheden voor het competitieseizoen:
●

het regelen van de zaalhuur voor trainingen en wedstrijden

●

de teamopgave bij de Nevobo met het gewenste wedstrijdschema (voor de
jeugd 2x per jaar).

●

de opgave aan de Nevobo van de beschikbare zaalruimte voor wedstrijden.

In juni verschijnt het concept wedstrijdschema voor thuiswedstrijden. Het
Wedstrijdsecretariaat deelt in overleg met de scheidsrechterscoördinator, de TC en JC
de wedstrijddagen zo optimaal mogelijk in. Er moet rekening worden gehouden met de
zaalhuur, lengte van de wedstrijden, coaching, invallers, niveau van scheidsrechters en
voorkeur van teams voor wedstrijddag en –tijd. De wijzigingen moeten worden
doorgevoerd bij de Nevobo voordat de competitie begint.
In augustus zijn de volgende taken verricht;
●

het invoeren van teamsamenstelling en rugnummers voor de competitie (jeugd
en senioren) t.b.v. de Nevobo en het digitaal wedstrijdformulier

●

het laten opstellen van het Thuisprogramma (zaalwacht, tellen en fluiten)

Tijdens de competitie;
●

het klaarleggen van de gegevens en tablets voor de zaalwacht bij thuisdagen

●

het inplannen van bekerwedstrijden

●

het regelen en/of doorgeven van wedstrijdwijzigingen

●

(sleutel) beheer van de kasten in de zalen

●

zorg voor materiaal (pennen, fluitjes, telformulieren e.d.)

In december wordt de planning voor de jeugd 2e helft van de competitie gemaakt. Dat
betekent opnieuw het doorgeven van de teams en teamsamenstelling en het optimaal
inplannen van de thuiswedstrijden.
Thuisprogramma
De organisatie van het Thuisprogramma houdt het volgende in:
●

opbouw van de velden (inclusief banken en tafels voor de teller) wordt door de
miniteams zelf gedaan of geregeld. Een van de twee zaalwachten moet
beschikbaar zijn in de zaal voor assistentie.
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●

de wedstrijden van de miniteams worden gefloten door de ouders (of zij regelen
iemand). Zij hebben hiervoor tijdens de minitraining (indien nodig) een instructie
gekregen en gaandeweg het seizoen verliep dit steeds beter.

●

alleen voor de hoogste klasse van de jeugd en senioren zijn scheidsrechters
aangewezen door de scheidsrechter coördinator.

●

voor de andere wedstrijden worden teams aangewezen om telbeurten en
scheidsrechters te regelen. Per team is een teamplanner aangesteld, die in
overleg met het team de verdeling maakt en die verantwoordelijk is voor de
uitvoering ervan. Men kan zelf de namen invullen door in te loggen in het
Thuisprogramma.

●

voor elk veld in de Paperclip is een eigen tablet beschikbaar; de
scheidsrechters zorgen ervoor dat op het veld zelf de wedstrijdgegevens
worden ingevuld en gecontroleerd (teamsamenstelling, officials en uitslag).
Uitzondering wordt gemaakt bij de miniwedstrijden. Bij deze wedstrijden is de
zaalwacht (indien nodig) ingeschakeld om de wedstrijdgegevens en uitslagen in
te voeren. Hiermee is de drukte in het ‘regiekamer’ van de zaalwacht sterk
verminderd.

●

alle scheidsrechters (behalve bij de miniwedstrijden) moeten tenminste de
spelregeltoets hebben gedaan en daarmee als scheidsrechter geregistreerd
staan bij de Nevobo.

Het Thuisprogramma (schema van zaalwacht, scheidsrechters en tellers) is afgelopen
jaar verzorgd door Reynold Zuil in samenwerking met de scheidsrechterscoördinator
Ton Schut en het Wedstrijdsecretariaat. Door goed contact te houden met de
teamplanners, die de taken verdeelden binnen de eigen teams, zijn er relatief weinig
problemen geweest met de uitvoering van het Thuisprogramma (tellers en
scheidsrechters). Vervanging van de verschillende taken blijft de verantwoordelijkheid
van het team zelf. Een aandachtspunt is nog het op tijd aanwezig zijn en melden bij de
zaalwacht.
Zaalbeheer
De coordinatie van de zaalhuur en het contact met de gemeente was het afgelopen
jaar in handen van Sander Blijleven.
Wedstrijden
De competitie is in september 2021 alweer abrupt beëindigd als gevolg van Corona. Er
waren nog maar een aantal wedstrijden gespeeld. De wedstrijden vinden plaats op
vrijdagavond in de Marehal en zaterdag in de Paperclip.
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Jeugdcompetitie
De jeugdcompetitie bestaat uit een najaars- en een voorjaarscompetitie. In het najaar
waren er 16 A,B,C jeugdteams en 6 CMV teams. De jeugdcompetitie werd zoveel
mogelijk in de ochtend gespeeld.
Seniorencompetitie
De reguliere competitie ging van start met 13 seniorenteams (9 dames- en 4
herenteams). Er was 1 ‘leeg’ damesteam met dubbele competitie; dames 5 (2 e klasse)
met jeugdspeelsters uit MA1, MB1 en MC1. Helaas is er komend seizoen geen Dames
Masters team meer.

Bianca van Veen, Yvonne van Wijk en Mariska van Stijn
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6.

Technische Commissie

In het seizoen 2020-2021 bestond de Technische Commissie (TC) uit:
Alm Wiggers-de Boer
Huub de Haas
John van de Bogaert
Marleen de Kruijff
Anne van Eijk
In mei is Anne van Eijk gestopt als lid van Limes en als lid van de TC. Wij bedanken
Anne voor haar bijdrage.
Seizoen 2020-2021
In het seizoen 2020-2021 kwamen vier herenteams en negen dames teams binnen
Limes uit in de Nevobo competitie. Zoals bekend is het seizoen helaas vlak na de start
van de competitie al gestaakt. De Nevobo heeft besloten dat er in basis geen teams
promoveren/degraderen. Vanaf het competitiejaar 2021-2022 is er wel een grote
wijziging m.b.t. de competitie; een vereniging mag nu teams t/m de eerste klasse vrij
inschrijven in een klasse naar keuze.
Aangezien het seizoen al na een paar wedstrijden is gestopt, zal in afwijking op de
andere jaarverslagen, niet de eindstanden van de competitie worden genoteerd.
Tijdens de volleybalstop is op de achtergrond wel doorgewerkt aan verschillende
onderdelen. Het enerzijds in de gaten houden of, wanneer en hoe eventueel weer
gestart kon worden met trainen, indien de maatregelen werden versoepeld. En
anderzijds is gewerkt aan het treffen van de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Tevens is in overleg met de Nevobo meegedacht over het UNLOCK Utrecht
evenement, welke in het nieuwe seizoen wordt georganiseerd.
Tijdens het seizoen hebben enkele leden -mede i.v.m. de volleybalstop- hun
lidmaatschap opgezegd. Gelukkig hebben aan het eind van het seizoen ook weer
nieuwe geïnteresseerde zich gemeld bij Limes.
Seizoen 2021-2022
Voor het seizoen 2021-2022 stromen redelijk wat meiden door naar de
seniorencompetitie, waardoor ondanks enkele opzeggingen, wederom de teams goed
bezet zullen zijn. Er is nog gekeken naar de mogelijkheden voor een extra damesteam;
Dames 10, maar dit bleek geen goede optie te zijn. Tevens kwam het erg goed uit dat
voor het nieuwe seizoen teams vrij ingeschreven konden worden tot de eerste klasse.
Hierdoor konden de (doorgestroomde) dames gelijk op een uitdagend niveau worden
ingedeeld, zonder dat daarvoor eerst een promotie nodig was.
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Aan de herenkant zijn minder wijzigingen waarneembaar en is er weinig veranderd aan
de teamindeling ten opzichte van het vorige seizoen.
Qua trainers en coaches lijkt de opgave weer ingewikkelder dan afgelopen seizoen.
Enkele trainers hebben aangegeven komend seizoen geen training meer te willen
geven en door de volleybalstop is het moeilijker geweest om nieuwe trainers te werven
cq. op te leiden. Naast het online plaatsen van vacatures, hebben we ook via de krant
en social media een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers/trainers/coaches. Het blijft
een continue uitdaging om voldoende geïnteresseerde vrijwilligers te vinden voor de
diverse taken die bij een grote vereniging komen kijken.
In het nieuwe seizoen 2020-2021 zullen we met 4 heren- en 9 damesteams actief zijn
in de competitie.Speelniveaus voor komend seizoen:
Dames 1 speelt promotieklasse

Heren 1 speelt 3e divisie

Dames 2 speelt 1e klasse

Heren 2 speelt 2e klasse

Dames 3 speelt 1e klasse

Heren 3 speelt 3e klasse

Dames 4 speelt 1e klasse

Heren 4 speelt 4e klasse

Dames 5 speelt 2e klasse
Dames 6 speelt 2e klasse
Dames 7 speelt 3e klasse
Dames 8 speelt 3e klasse
Dames 9 speelt 3e klasse

De Technische Commissie
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7.

Jeugdcommissie

Voorwoord
Door de maatregelen die rondom COVID 19 zijn genomen, is er in dit jaar nauwelijks
competitie gespeeld. Jammer voor de jeugd van Limes. Gelukkig zijn er nog wel een
aantal maanden geweest waarin er door de jeugd kon worden getraind. Daarnaast zijn
er een aantal onderlinge wedstrijden gespeeld. Het 20e Bakkerij Verkerk toernooi kon
helaas voor de tweede keer geen doorgang vinden.
Overlijden
Tot ons verdriet kregen we afgelopen voorjaar het bericht dat één van de speelsters uit
de MC4, Sanne van den Oudenalder, plotseling was overleden.
Competitie
De CMV-teams en ABC-jeugd spelen normaal gesproken een halfjaarlijkse competitie.
Teams kunnen in december/januari promoveren of degraderen. Alleen de nummers 1
en 2 uit de hoofdklasse promoveren naar de Topklasse.
ABC Jeugd
Ook het afgelopen jaar hadden we bij de ABC meisjes een groot aantal teams.
5 A-teams, 3 B-teams en 5 C-teams. Bij de jongens was er 1 B-team en waren er 3
C-teams. Het aantal teams bij de jeugd blijft doorgroeien. Nog steeds is van actieve
werving geen sprake. Tot nu toe valt de groei te behappen dankzij flexibiliteit van
trainers en creativiteit van het wedstrijdsecretariaat en zaalcommissie. De eerste
meisjes teams speelden allemaal hoofdklasse. Helaas zijn er maar een zeer beperkt
aantal competitiewedstrijden gespeeld.
Competitie mini’s
We begonnen het jaar met 6 teams (N6-1, N5-1, N5-2, N5-3, N5-4, en N5-5), waarvan
1 teams met jongens (N5-1).
Toernooimini’s
Ook dit jaar hadden we weer een enthousiaste groep toernooimini’s. Toernooimini’s zijn
de allerjongste leden van de vereniging die nog geen competitie spelen, maar wel eens
in de maand meedoen aan een CMV toernooi (Cool Moves Volleybal). De toernooien
zijn dit jaar in verband met de Corona maatregelen niet doorgegaan. Helaas is ook ons
eigen Bakkerij Verkerk toernooi voor de tweede keer niet doorgegaan.
NOJK
Het wordt wel een beetje een eentonig verhaal. Het NOJK is helaas afgelast wegens
alle corona maatregelen.
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Trainingen
Zeker vanwege het grote aantal teams was het weer een hele uitdaging om voldoende
trainers te vinden voor alle jeugdteams. Door de groei van het aantal jeugdteams
hebben we steeds meer trainers nodig. Uiteindelijk is het weer gelukt om alle
jeugdteams van een trainer te voorzien. Vooral dit Coronajaar vergde veel creativiteit
van de trainers, omdat er onderlinge oefenpartijtjes moesten worden georganiseerd en
er gedurende een bepaalde periode buiten moest worden getraind. Helaas hadden we
een koud voorjaar, waardoor de trainers grote moeite hadden om de buiten trainingen
aantrekkelijk te maken.
Samenstelling en taakverdeling jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestond dit jaar uit Jeanette Tersteeg, Ferry van der Bilt, Jeroen
Oudshoorn, Mireille Relou, Barbara de Rooij, Hedy Warners en Remco van der Leij. De
jeugdcommissie komt eens per 6 weken bijeen, waarvan per vergadering een actielijst
wordt gemaakt.
ING Medewerkersfonds
Ook dit jaar is Volleybalvereniging Limes weer erg verrast door de inzet van Martijn
Ros, de vader van volleybal zoon Joppe. Door zijn aanvraag is aan Limes een donatie
van € 1.000,00 toegekend van het ING Nederland Fonds voor Medewerkers. Met deze
donatie kunnen we extra investeren in een goede opleiding van onze jongste jeugd en
ze extra trainingen aanbieden. Ook hebben wij markeringsschijven en ballenkarren
aangeschaft.
Grote clubactie
In het najaar zijn er weer enthousiaste jeugdleden geweest die loten hebben verkocht
voor de Grote clubactie. De opbrengst hiervan was ongeveer 900 euro. Van dit geld
zijn onder andere ballen gekocht voor de mini’s.
Limes volleybalschool
Ook het afgelopen jaar ging de volleybalschool in september van start met
enthousiaste spelers die op zondag hun snelheid, coördinatie en volleybaltechniek
wilden verbeteren. Helaas heeft Corona ook voor deze trainingen roet in het eten
gegooid.
Afgelopen jaren heeft de Limes Volleybal School gedurende de zomer extra trainingen
georganiseerd voor de jeugd van Limes. Deze zomertrainingen werden goed bezocht.
Wegens Corona is deze training in de zomer van 2021 net als in de zomer van 2020
niet georganiseerd.
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Vooruitblik
De JC kijkt alweer vooruit naar komend seizoen. We starten dit jaar met 22 jeugdteams
en een groep toernooimini’s. Wederom een hele puzzel voor de commissie die het
thuisprogramma maakt om met meer teams de verkregen zaaluren in te delen op
zaterdag.
Nog steeds is van actieve werving geen sprake. Tot nu toe valt de groei te behappen
dankzij flexibiliteit van trainers en creativiteit van het wedstrijdsecretariaat en
zaalcommissie.
Voor komend seizoen is het streven om bij de meisjes alle 1e en 2e teams uit een
leeftijdscategorie 2 trainingen per week aan te bieden. De overige meisjesteams
trainen in principe 1 keer per week. Vanwege een achterstand in training door Corona,
probeert de jeugdcommissie alle C meisjes teams een tweede training aan te bieden
komend seizoen. Spelers uit teams die 1x per week trainen die aangeven extra te
willen trainen, kunnen indien er ruimte is in overleg met de trainers met een ander team
meetrainen. Voor de jongens geldt dat alleen de eerste teams een tweede training
kriigen aangeboden. Voor de goede orde: spelers die standaard een tweede training
krijgen aangeboden betalen hiervoor een extra bijdrage.
Het zou fijn zijn als we komend seizoen weer een normaal seizoen kunnen draaien.
Met competitiewedstrijden, een NOJK, gewoon publiek in de zaal en een hoop
volleybalplezier.

De Jeugdcommissie
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8.

Recreantencommissie

In seizoen 2020-2021 bestond de recreantencommissie uit Raf Nijsten, Marjan
Versteeg, Peter den Dikken, Ybella Dijkstra, Marion Sunter en Madelon Schmaal (vz)
Seizoensoverzicht\
Het afgelopen seizoen is anders dan anders gelopen door de COVID-19 crisis. De
competities zijn helaas niet gespeeld. Ook de bekerwedstrijden hebben helaas geen
doorgang gevonden.
Heren Recreanten
We zijn het seizoen gestart met 3 herenteams.
Heren R1

A-Poule

Heren R2

A-Poule

Heren R3

C-Poule

Dames Recreanten
Bij de dames recreanten zijn we gestart met 5 teams
Dames R1

A-Poule

Dames R2

A-Poule

Dames R3

B-Poule

Dames R4

D-Poule

Dames R5

D-Poule

Mix Recreanten
Dit seizoen hebben er 2 mix teams meegedaan aan de competitie
MIX 2

A-Poule

MIX 3

A-Poule

Vooruitblik 2021-2022
We merken dat door de COVID-19 verschillende leden opgezegd hebben en iets
anders zijn gaan doen. Dit heeft gevolgen voor de teamindeling. In het komende
seizoen zullen er bij de heren recreanten 2 in plaats van 3 teams zijn. Bij de dames
recreanten worden dit er 4 in plaats van 5. Wel zal er bij de MIX recreanten een team
bijkomen. We hebben bij de Nevobo aan kunnen geven in welke klasse de teams
willen uitkomen en deze plekken zijn allemaal toegekend.
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Evenementen
Door de recreantencommissie is dit jaar geen toernooi georganiseerd, maar hopen het
oliebollentoernooi en het onderlinge lentetoernooi, volgend seizoen weer te kunnen
verzorgen.

De Recreantencommissie
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9.

PR & Sponsoring

Met ingang van het verenigingsjaar 2020-2021 zijn de PR & Sponsoring activiteiten
ondergebracht in de portefeuilles van respectievelijk de Secretaris en de
Penningmeester.
PR & Communicatie
De communicatie stond het afgelopen verenigingsjaar vooral in het teken van de
coronamaatregelen en de wisselende mogelijkheden voor de diverse
leeftijdscategorieën. Deze communicatie verliep hoofdzakelijk via de website van
Limes, via de periodieke Nieuwsbrief en via de sociale media kanalen Facebook en
Instagram.
Op de valreep van het verenigingsjaar is er een nieuwe website gemaakt. De
voornaamste reden hiervoor was de behoefte aan een Content Management Systeem
waarmee het makkelijker is om met meer mensen de website te onderhouden. Dit
moet bevorderen dat op de website altijd actuele informatie over Limes te vinden is.
Sponsoring
Op het gebied van sponsoring zijn er weinig tot geen ontwikkelingen geweest in het
afgelopen verenigingsjaar. Dit komt enerzijds door het ongunstige sponsor klimaat als
gevolg van de corona crisis en het wegvallen van de volleybalactiviteiten van Limes.
Anderzijds is Limes op zoek naar een aantal vrijwilligers die de sponsoring van onze
activiteiten nieuw leven willen inblazen.
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10. Financieel jaarverslag
Het Financieel jaarverslag van Limes is apart op te vragen via
secretaris@limesvolleybal.nl
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