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1.

Van de Voorzitter

Na twee corona seizoenen was er eindelijk weer sprake van een ‘normaal’ seizoen.
Nadat de tweede helft van het seizoen met een paar weken vertraging begon, konden
veel wedstrijden gelukkig in april en mei, al dan niet op een doordeweekse avond,
alsnog worden gespeeld. Dit vroeg wel om de nodige flexibiliteit van het
wedstrijdsecretariaat. Ook deed het besluit van Nevobo om geen promotie en
degradatie te laten plaatsvinden landelijk veel stof opwaaien.
Limes kon hierdoor de felbegeerde plaats in de promotieklasse voor dames niet op
sportieve gronden afdwingen. Ondanks de uitstekende resultaten van DS 2 en DS 4.
Uiteindelijk hebben we toch één plek in de promotieklasse kunnen bemachtigen voor
DS 2. Terecht, want als je naast het kampioenschap in de eerste klasse ook de beker
weet te winnen, dan verdien je een plek in de promotieklasse.
Gelukkig was er in het afgelopen jaar ook weer ruimte voor evenementen en
activiteiten naast het volleybal. Zo kon, na 2 jaar wachten, eindelijk de 20e editie van
het Bakker Verkerk CMV toernooi plaatsvinden. Ook kon er weer gespeeld worden om
het Nationaal Open Jeugd Kampioenschap waarbij de MC zich, voor het eerst in de
historie van Limes, wisten te plaatsen voor de finaleronde.
Alle sportieve successen hebben we uitgebreid kunnen vieren tijdens het Limes feest.
De organisatie lag dit jaar in handen van de ‘Superhelden’ van HS 1 met als klap op de
vuurpijl het onthaal van DS 2 die op 14 mei hun bekerfinale speelden. ‘s Middags had
de Limes jeugd hun seizoen al feestelijk afgesloten op de bowlingbaan. Op 11 juni kon
ook de traditionele vrijwilligers barbecue gelukkig weer plaatsvinden.
Ondertussen waren de diverse commissies al weer bezig met de voorbereidingen voor
het seizoen 2022-2023. Dit is elk jaar weer een complexe puzzel van teamindelingen,
beschikbare zaalruimte, benodigde trainers en coaches en een passend
thuisprogramma. Mede door de ‘positieve pers’ die Limes krijgt, hebben de TC en de
JC een flink aantal nieuwe trainers kunnen aantrekken waardoor bijna elk team van
een goed gekwalificeerde trainer is voorzien. Ook mag de RC niet onvermeld blijven.
Zij startten in januari een beginnersgroep van maar liefst 12 enthousiaste nieuwe
leden.
In dit jaarverslag blikken we terug op het geslaagde verenigingsjaar 2021-2022 waarin
we een goede basis hebben gelegd voor het nieuwe seizoen vol met spetterende
activiteiten, sportieve successen en vooral, veel plezier!

Gustaaf Knip
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2.

Secretariaat

Het bestuur van Limes bestond in het seizoen 2021-2022 uit:
Voorzitter

: Gustaaf Knip

Secretaris

: Madelon Schmaal

Penningmeester

: Han de Rijk

Afgevaardigde TC

: Huub de Haas

Afgevaardigde JC

: Hedy Warners

Afgevaardigde RC

: Wisselende samenstelling

Het afgelopen jaar is het bestuur om de ± 6 weken bijeengekomen.
Van deze bijeenkomsten is een verslag beschikbaar.
Voor het seizoen 2022-2023 is de volgende bestuurssamenstelling voorzien:
Voorzitter

: Gustaaf Knip

Secretaris

: Madelon Schmaal (herkiesbaar)

Penningmeester

: Han de Rijk

Afgevaardigde TC

: Huub de Haas

Afgevaardigde JC

: Hedy Warners

Afgevaardigde RC

: Vacant

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 licht gegroeid van
408 naar 417 actieve leden. Dit is een stijging van 2%. Samen met de 16 verenigingsen ereleden komt het totale ledenbestand per 1 september 2022 op 433 leden.
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Bianca van Veen
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4.

Scheidsrechterscoördinatie

Het is goed om te zien dat veel (jeugd)leden inmiddels bereid zijn gevonden om de
online spelregelcursus te volgen. Hierdoor beschikt Limes over een grote groep van
(beginnende) Basis scheidsrechters. Ook hebben de ouders van onze mini’s een
spelregeluitleg gekregen, waardoor zij de mini wedstrijden hebben kunnen fluiten.
Door de promotie van Heren 3 en het inschrijven van een extra 1e klasse team
ontstaat er wel een dringende behoefte aan meer ervaren scheidsrechters. Voor
wedstrijden in de 2e en 1e klasse en Topklasse A- en B-jeugd is namelijk minimaal een
code V4 vereist.
Ook is het telkens een uitdaging om een scheidsrechter te vinden voor wedstrijden op
doordeweekse dagen (zoals bijvoorbeeld bekerwedstrijden van de recreanten) en
wanneer een teamplanner pas op vrijdagavond meldt dat er geen scheidsrechter
gevonden is. Gelukkig konden alle wedstrijden gespeeld worden, ook al moest er soms
een scheidsrechter van buiten Limes gevraagd worden.
Door het sportieve succes van Limes blijft het investeren in scheidsrechters belangrijk.
Zonder scheidsrechter kan nu eenmaal geen wedstrijd gespeeld worden.
Basis scheidsrechters
Limes beschikt in totaal over 143 leden die ingedeeld kunnen worden als Basis
scheidsrechter. Met ongeveer 240 thuiswedstrijden waarvoor een Basis scheidsrechter
nodig is, komt dit op 2 wedstrijden per scheidsrechter. Minder dan 2 wedstrijden fluiten
is bovendien niet wenselijk in verband met het opdoen van ervaring.
Opvallend is dat van de 143 Basis scheidsrechters er maar 95 daadwerkelijk een
wedstrijd gefloten hebben. Dit lijkt deels een kwestie van een slimme planning van het
thuisprogramma (minder jeugdwedstrijden laat op de dag plannen rondom
seniorenwedstrijden). Ook lijkt er sprake van wat ‘koudwatervrees’. Vooral onder
jeugdleden. Begrijpelijk, maar een oplossing hiervoor kan zijn om deze scheidsrechters
tijdens de training even te laten fluiten. Voor de eerste ‘echte’ wedstrijd kan bovendien
altijd om begeleiding van een meer ervaren scheidsrechter gevraagd worden.
V4 scheidsrechters
Voor wedstrijden in de 2e en 1e klasse en Topklasse A- en B-jeugd is minimaal een
code V4 vereist. In september 2021 is er een opleidingsavond geweest voor nieuwe V4
scheidsrechters. Limes beschikt nu in totaal over 9 dames en 11 heren met een code
V4 (dit waren er respectievelijk 4 en 10).
Door het sportieve succes van Limes ontstaat er een dringende behoefte aan meer
scheidsrechters met een code V4. De inspanning hiervoor bestaat slechts uit één
praktijkavond waarop deelnemers actief staan te fluiten en waarbij door de
verenigingsexpert gekeken wordt hoe er met verschillende wedstrijdsituaties wordt
omgegaan. Een groep van 25 scheidsrechters met een code V4 zou neerkomen op
slechts 3 thuiswedstrijden fluiten per seizoen.
Indeling scheidsrechterstaken
Het indelen van Basis scheidsrechters gebeurt in principe door de teamplanners.
Scheidsrechters met een code V4 worden echter niet meegenomen in deze
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teamplanning. V4 scheidsrechters werden het afgelopen seizoen namelijk in overleg
met de planners van het thuisprogramma (Wytze Hofman en Monique de Brabander)
ingedeeld door de scheidsrechterscoördinator (Ton Schut). Het komend seizoen zal de
indeling van V4 scheidsrechters door de planners van het thuisprogramma worden
gedaan.
Regio scheidsrechters
Voor elke wedstrijd die Limes in de promotieklasse of 3e divisie speelt, moet Limes een
Regio scheidsrechter leveren. Limes beschikte het afgelopen seizoen over 3 Regio
scheidsrechters (Wim Prins, Bas Kerpel en Ton Schut) die samen in totaal 36
scheidsrechterspunten hebben verdeeld. Helaas is Wim Prins, na jarenlang voor Limes
gefloten te hebben, onlangs om gezondheidsredenen gestopt met het fluiten van
wedstrijden voor Limes.
Door de promotie van Dames 2 naar de promotieklasse moet Limes in het volgende
seizoen bovendien maar liefst 60 scheidsrechterspunten leveren. Gelukkig is hiervoor
binnen Limes een aantal extra Regio scheidsrechters gevonden (Nadieh Wieling,
Jeroen Oudshoorn en Han de Rijk). Mede dankzij de mogelijkheid van een financiële
vergoeding voor elke gefloten wedstrijd als Regio scheidsrechter is er ook buiten Limes
iemand gevonden die voor Limes scheidsrechterspunten gaat leveren.

Ton Schut
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5.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat bestond dit seizoen uit Yvonne van Wijk, Mariska van Stijn en
Bianca van Veen.
Het Thuisprogramma (schema van zaalwacht, scheidsrechters en tellers) is afgelopen
jaar verzorgd door Wytze Hofman en Monique de Brabander in samenwerking met de
scheidsrechter coördinator 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 coördinatie van de zaalhuur en het contact met de gemeente was het afgelopen
jaar in handen van Alm Wiggers – de Boer.
Wedstrijden
De competitie heeft langer geduurd dan normaal als gevolg van Corona. In mei zijn de
laatste wedstrijden gespeeld. De wedstrijden vinden plaats op vrijdagavond in de
Marehal en zaterdag in de Paperclip.
Competitie
De reguliere competitie ging van start met 13 seniorenteams (9 dames- en 4
herenteams). Dit seizoen waren er geen kampioenen, dus ook geen officiële promotie,
maar dames 2, dames 4 en heren 3 zijn 1e geworden in de poule. Daarnaast heeft
dames 2 de finale van de beker gewonnen, super!
Jeugdcompetitie
In mei 2021 werd de opgave van de teams en de te spelen klassen gedaan bij de
Nevobo. Daarna volgde het afstemmen en kiezen van een letter voor het speelschema
en tot slot het opvoeren van de spelers.
Aan het begin van het seizoen is er druk overleg met de commissie
Thuiswedstrijdprogramma voor fluiten/tellen en de coördinator zaalhuur.
Naast overleg met de JC heeft het wedstrijdsecretariaat ook nauw contact met de
kledingcommissie. Nieuwe leden; jeugd die uit het shirtje groeit of geheel nieuw
samengestelde teams. Alle rugnummers worden opgevoerd in het Nevobo systeem,
waardoor het DWF al voor een deel gevuld is voordat de competitie start.
Eerste competitiehelft
En gelukkig kon er in september 2021 weer gestart worden met de competitie.
Halverwege oktober begonnen er elke speelweek meerdere wedstrijden afgezegd te
worden wegens Corona (gerelateerde klachten) of spelers in quarantaine.
Vanuit de Nevobo werden er geen sancties voor opgelegd, maar gold de afspraak dat
de wedstrijd wel op een later moment alsnog gespeeld moest worden. Helaas hebben
niet alle teams een volledige competitie kunnen spelen. Voor veel van deze wedstrijden
kon gelukkig een nieuw tijdstip gevonden worden, bijvoorbeeld op een trainingsavond.
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Eind november besloot Nevobo om de competitie af te breken. Sommige teams
hadden hun kampioenschap precies in de laatste wedstrijd veilig gesteld. Andere
teams waren toen al niet meer in te halen.
Er zijn de eerste helft van dit seizoen 4 jeugdteams kampioen geworden: MB1, MB3,
JB1 en JC1. In de tweede helft waren dat JA1, MA1 en JC2.
Tweede competitiehelft
Limes besloot deel te nemen aan de pilot om competitie te gaan spelen op niveau 4 in
gebied West. De speelwijze (3 sets) en wedstrijdplanning zijn hetzelfde als niveau 5 of
6. Met twee teams heeft Limes ingeschreven en meegedaan.
Per 15 januari 2022 mocht er weer getraind worden in groepsverband: binnen en
buiten, door jeugd en senioren. Ook mochten er dan weer binnen de club wedstrijden
worden gespeeld. De competitie lag toen nog stil. Deze werd half februari weer hervat.
In maart berichtte de Nevobo over het restant van de competitie. Dit omdat de
operationele belasting voor verenigingen steeds groter werd. Wedstrijdsecretarissen
van verenigingen gaven aan overuren te maken om de wedstrijden ingepland te
krijgen, om er vervolgens een dag voor de wedstrijd achter te komen dat er alsnog
wedstrijden uitvielen. Vele duizenden wedstrijden bleven openstaan.
Naast corona, was ook zaalbeschikbaarheid en beschikbaarheid van de teams op
inhaalmomenten een beperkende factor om wedstrijden in te halen. Net als in het
najaar was in sommige gevallen de oplossing om doordeweeks op trainingsavonden
wedstrijden in te halen, wat dan ook weer deels ten koste gaat van trainingen van
andere teams.
Er waren versoepelde invalregels opgesteld om wedstrijden zoveel als mogelijk door te
laten gaan. De competitie werd verlengd tot en met 21 mei, maar vanaf 1 mei was het
spelen van wedstrijden niet langer verplicht.
In tegenstelling tot de senioren konden jeugdteams wel kampioen worden en de
eindstand was op basis van quotiënt.
Eindstand Jeugd seizoen 2021-2022
Team
JA1
MA1
MA2
MA3
MA4
JB1
JB2
MB1
MB2
MB3
MB4
JC1
JC2

Klasse 1e helft
1e klasse
Hoofdklasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse
2e klasse
Hoofdklasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse

Stand
6e
4e
5e
5e
6e
Kampioen
3e
Kampioen
3e
Kampioen
6e
Kampioen
3e

Klasse 2e helft
2e klasse
Hoofdklasse
2e klasse
2e klasse
Teruggetrokken
Hoofdklasse
2e klasse
Topklasse
Hoofdklasse
1e klasse
3e klasse
1e klasse
2e klasse

Stand
Kampioen
Kampioen
2e
5e
6e
4e
2e
6e
5e
5e
3e
Kampioen
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MC1
Hoofdklasse
MC2
1e klasse
MC3
2e klasse
MC4
2e klasse
MC5
2e klasse
N61
1e klasse
N62
x
N51
1e klasse
N52
2e klasse
N53
2e klasse
N54
X
N41
X
N42
X
BM = buiten mededinging

3e
3e
5e
4e
4e
3e
3e
3e
5e

Topklasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
1e klasse
2e klasse
1e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse

5e
3e
5e
4e
6e
1e (BM)
1e (BM)
4e (BM)
3e
4e
2e

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

Technische Commissie

In het seizoen 2021-2022 bestond de Technische Commissie (TC) uit:
Alm Wiggers-de Boer en Marleen de Kruijff deden samen de dameslijn. Huub de Haas
en John van de Bogaert deden samen de herenlijn.In mei jl. is Marleen de Kruijff
gestopt als lid van de TC. Wij bedanken Marleen voor haar bijdrage.
Dit betekent dat de TC momenteel uit drie personen bestaat, wat eigenlijk een te kleine
bezetting is. Zodoende zijn wij (al enige tijd) op zoek naar versterking. Voornamelijk
voor de dameskant zou het fijn zijn om één iemand erbij te hebben.
In het seizoen 2021-2022 kwamen vier herenteams en negen dames teams binnen
Limes uit in de NeVoBo competitie. Gelukkig is dit seizoen relatief weinig beperkt door
Covid. Er zijn wel een aantal wedstrijden uitgesteld en/of vervallen, waardoor de
NeVoBo heeft besloten dat in basis geen teams kunnen promoveren/degraderen.
Eindstand seizoen 2021/2022
Dames 1; 3e divisie – 5e

Heren 1; 3e divisie – 4e

Dames 2; 1e klasse – 1e

Heren 2; 2e klasse – 4e

e

Dames 3; 1e klasse – 8

Heren 3; 3e klasse – 1e

Dames 4; 1e klasse – 1e

Heren 4; 4e klasse – 3e

Dames 5; 2e klasse – 7e
Dames 6; 2e klasse – 8e
Dames 7; 3e klasse – 9e
Dames 8; 3e klasse – 9e
Dames 9; 3e klasse – 6e
Voor het seizoen 2022-2023 stromen -net als afgelopen seizoen- redelijk wat jonge
meiden door naar de seniorencompetitie. De TC heeft alle doorstromers netjes
ingedeeld in de seniorenteams, maar helaas ervaarden we toch nog wat afmeldingen
met name vanuit deze doorstromers. Zodoende bleef de indeling bij de lagere
damesteams in beweging. Ondanks dit hebben we bij de dames kant toch een extra
damesteam gecreëerd, dames 10. Dit extra team is tot stand gekomen niet door de
toename van meer speelsters maar vanuit de wens om, sinds een aantal seizoenen,
weer een senioren team te hebben voor de betere jeugdspeelsters, zodat zij een
dubbele competitie kunnen spelen en dus meer volleybaluren kunnen maken.
Een groot aandachtspunt bij het maken van de nieuwe teamindelingen waren de
posities van de spelers. Op dit moment is te zien dat het aantal spelverdelers en
middens achterblijft ten opzichte van de overige posities.
In bovenstaand schema konden we zien dat een aantal teams hoog zijn geëindigd in
hun poule. Normaliter zou dat betekenen promotie of een kans tot promotieplek, echter
dit seizoen niet. Voor sommige teams konden we door de nieuwe regel “vrije
inschrijving t/m 1e klasse” een paar teams aan de heren kant op een hoger niveau
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inschrijven, echter bij de dames was dit niet mogelijk. Zowel dames 2 als dames 4
waren namelijk 1e geworden in hun poule op 1e klasse niveau. Het niveau waar de vrije
inschrijving voor hoger juist niet geldt. Uiteindelijk heeft het lot bepaald dat dames 2
toch naar de promotieklasse is gegaan en dames 4 helaas buiten de loting is gevallen.
Aan de heren kant is -met uitzondering van een paar afmeldingen- niets veranderd aan
de teamindeling ten opzichte van het vorige seizoen. Er is nog wel gekeken naar
doorstroom van de jeugd, maar in overleg met de JC is besloten dat het voor de
spelers beter was om nog één jaartje het team bij elkaar te houden.
Qua niveau/klasse zijn er wel twee wijzigingen voor komend seizoen. Heren 3 is 1e
geëindigd en gaat komend seizoen daarom in de 2e klasse spelen. Verder zal Heren 4
-voor het eerst sinds jaren- 3e klasse gaan spelen. Hoewel ze vanwege de allerlaatste
wedstrijd net geen 1e zijn geëindigd, is het team wel klaar voor het 3e klasse niveau.
Het vinden van trainers en coaches voor ieder team blijft altijd een grote uitdaging. Hier
is echter gedurende het hele seizoen hard aan gewerkt, waardoor dit voor komend
seizoen dan eindelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Limes heeft namelijk
verschillende nieuwe, enthousiaste trainers/coaches mogen verwelkomen. Hierdoor is
bijna elk team van een trainer/coach voorzien. Helaas hebben wij enkel voor Heren 2
en Heren 3 geen trainer kunnen vinden.
In het nieuwe seizoen 2022-2023 zal Limes met 4 heren- en 10 damesteams actief zijn
in de competitie.
Speelniveaus voor komend seizoen:
Dames 1 speelt 3e divisie

Heren 1 speelt 3e divisie

Dames 2 speelt promotieklasse

Heren 2 speelt 2e klasse

Dames 3 speelt 1e klasse

Heren 3 speelt 2e klasse

Dames 4 speelt 1e klasse

Heren 4 speelt 3e klasse

Dames 5 speelt 1e klasse
Dames 6 speelt 2e klasse
Dames 7 speelt 2e klasse
Dames 8 speelt 3e klasse
Dames 9 speelt 3e klasse
Dames 10 speelt 3e klasse

De Technische Commissie
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7.

Jeugdcommissie

Gelukkig hebben we dit jaar weer mogen trainen en vanaf eind januari konden we ook
weer beginnen met de competitie en zelfs met publiek. Fijn voor al onze fanatieke
jeugdleden. Laten we hopen dat dit ook voor het komende seizoen gaat gelden.
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 en competitie mini’s
Ook het afgelopen jaar hadden we bij de ABC meisjes weer een groot aantal teams.
Ook hadden we een aantal jongensteams. De aanwas bij de jongens blijft achter, maar
gelukkig mogen we af en toe toch een nieuw lid verwelkomen.
Het is ieder jaar weer een grote puzzel om de teams goed samen te stellen. We
proberen zo goed als mogelijk ieders wens te vervullen, maar helaas is dit niet altijd
mogelijk.
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). Gelukkig
hebben de toernooimini’s dit jaar weer een aantal toernooien kunnen spelen,
waaronder ons eigen Bakker Verkerk toernooi.
Bakker Verkerk Volleybaltoernooi
We moesten er 2 jaar op wachten, maar op zaterdag 26 maart heeft de 20e editie van
het Limes Bakker Verkerk Cool Moves Volleybal toernooi plaatsgevonden in sporthal
De Paperclip.
NOJK
Het NOJK heeft afgelopen jaar ook weer plaatsgevonden. Limes heeft op 8 januari één
van de voorrondes van de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK)
georganiseerd. De Paperclip was de hele dag het strijdperk voor de categorie Jongens
B. Ook de jongens van Limes hebben meegestreden.
De meisjes C van Limes hebben zaterdag 16 april geschiedenis geschreven, omdat zij
als eerste Limes-team ooit de finale van het Nederlands Open Jeugd
Kampioenschappen Volleybal hebben bereikt. In de poule-fase 's ochtends waren zij
nog als tweede geëindigd achter VV Utrecht. Maar in een bloedstollende kruisfinale
tegen niemand minder dan Sliedrecht Sport wisten de meiden in de derde en
beslissende set een achterstand van 2-6 om te buigen in de winst met 15-11!
Bowlen met de jeugdleden
Eindelijk mochten we ook weer een leuk uitje organiseren voor onze jeugdleden. In juni
zijn we met een groot aantal jeugdleden, van mini’s tot en met de A-jeugd gezellig gaan
bowlen en konden we genieten van een drankje met een snack. De jeugdleden hebben
een leuke middag gehad en het was voor herhaling vatbaar.
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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.
Samenstelling en taakverdeling jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestond dit jaar uit Jeanette Tersteeg, Ferry van der Bilt, Mireille
Relou, Hedy Warners, Remco van der Leij en Maarten Zwarter
De jeugdcommissie komt eens per 6 weken bijeen, waarvan per vergadering een
actielijst wordt gemaakt.
Ferry van der Bilt en Remco van der Leij zijn na afloop van seizoen ’21-’22 gestopt. De
jeugdcommissie is dan ook hard op zoek naar nieuwe commissieleden.
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.
Grote clubactie
In het najaar zijn er weer enthousiaste jeugdleden geweest die loten hebben verkocht
voor de Grote clubactie. De opbrengst hiervan was ongeveer 1330 euro. Van dit geld
zijn onder andere ballen gekocht voor de mini’s.
Limes volleybalschool
Dit jaar konden de zomertrainingen, georganiseerd door de Limes Volleybal School
weer doorgang vinden. Een grote groep jongens en meisjes heeft op deze manier
lekker lang door kunnen trainen. Ook de trainingen die op zondag worden
georganiseerd door de LVS zijn vanaf eind januari weer opgestart.
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 zoveel teams de verkregen zaaluren in te delen op
zaterdag.
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 2021-2022 bestond de recreantencommissie uit Raf Nijsten, Marjan
Versteeg, Peter den Dikken, Ybella Dijkstra, Marion Sunter, Bianca van der Wolf en
Madelon Schmaal (vz). Gedurende het seizoen zijn Marjan, Peter, Maron en Madelon
afgevallen waardoor de RC uit drie leden bestaat: Raf Nijsten, Ybella Dijkstra en
Bianca van der Wolf.
Seizoensoverzicht
Het afgelopen seizoen is net even anders dan anders gelopen door de COVID-19
crisis. Een aantal wedstrijddagen zijn verplaatst waardoor er toch een hele competitie
gespeeld kon worden, alleen door het terugtrekken van een aantal teams konden er
een aantal keer geen compleet programma gespeeld worden. De niet opgekomen
teams kregen geen punten waardoor er een scheef beeld ontstond van de competitie.
De competitie is uiteindelijk wel gewoon uitgespeeld met degradatie en promotie.
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 4 teams
Dames R1
A-Poule
Dames R2
A-Poule
Dames R3
B-Poule
Dames R4
C-Poule
Mix Recreanten
Dit seizoen hebben er 2 mix teams meegedaan aan de competitie
MIX 2
A-Poule
MIX 3
A-Poule
Vooruitblik 2022-2023
Een aantal leden hebben opgezegd. Bij de dames recreanten is er tijdens dit seizoen
gestart met een beginnersgroep. Deze beginnersgroep zal in 2022-2023 competitie
gaan spelen (D-poule) waardoor er bij de dames 5 teams competitie zullen gaan
spelen. In het komende seizoen zullen er bij de heren recreanten 2 in plaats van 3
teams zijn. Wel zal er bij de MIX recreanten een team bijkomen.
Evenementen
Door de recreantencommissie is dit jaar alleen het onderlinge lentetoernooi
georganiseerd. Hopelijk kan in het volgende seizoen ook weer het oliebollentoernooi
georganiseerd worden.

De Recreantencommissie
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9.

PR & Sponsoring

PR & Sponsoring activiteiten zijn ondergebracht in de portefeuilles van respectievelijk
de Secretaris en de Penningmeester. Helaas zijn beide aandachtsgebieden onbelicht
geweest door een tekort aan vrijwilligers om dit op zich te nemen. Met het aanbod van
Joya Blijleven om actief te willen worden op de social media vanuit Limes, hopen we
het komende seizoen weer meer zichtbaar te zijn.
PR & Communicatie
De communicatie verliep hoofdzakelijk via de website van Limes, via de Mail- en
Whatsapp groepen en via de sociale media kanalen Facebook en Instagram.
In dit verenigingsjaar is de nieuwe website een feit. Het Content Management Systeem
heeft het makkelijke gemaakt 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 UBN en AAVV nieuwe sponsoren van DS1.
Daarnaast heeft Brainnet ook weer een aantal jeugdteams van nieuwe shirts voorzien.
Slokker heeft shirts voor de trainers en coaches gesponsord.
Helaas heeft onze vaste sponsor Bakkerij Verkerk aangegeven te stoppen met het
sponsoren van onder andere het jaarlijkse mini toernooi. We zijn binnen Limes op zoek
naar een aantal vrijwilligers die de sponsoring van onze activiteiten meer leven willen
inblazen, waardoor we nieuwe sponsors kunnen aantrekken.
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10. Financieel jaarverslag
Zie Bijlage
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