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Het bestuur bestond in het seizoen 2021/2022 uit onderstaande bestuursleden:  

• Olaf Melsen, voorzitter  

• Ronald van Eeken, penningmeester  

• Ine de Groot, vice-voorzitter en volleybalfacilitering 

• Anke van de Rijt, Technische zaken  

• Jesse Jaspers, Facilitair en Sponsering & ICT  

• Demi Gobes, Marketing & Communicatie  

• Willem-Jan Zanders, wedstrijdsecretaris 

• Ingrid Plug-Westerveld, secretaris 

 

Op 1 juli 2021 hadden we 253 leden, waarvan    

o  92 senioren  

o 35 B- en C-jeugdleden   

o 39 D-, E- en F-jeugdleden   

o 36 mini’s   

  

Per 1 juni 2022 hadden we 262 leden: 

o 104 senioren 

o 36 B- en C-jeugdleden 

o 34 D-, E- en F-jeugdleden 

o 33 mini’s 

o 16 recreanten 

 

Hieronder wordt per sectie verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar.    

 

Algemeen 

Ondanks dat we een lastige periode als gevolg van alle beperkende maatregelen vanwege 

het coronavirus hebben doorgemaakt, hebben we een vereniging met een licht groeiend 

aantal leden. Wellicht is juist ook in een dergelijke lastige tijd een groeiend besef bij de 

leden dat onze vereniging naast het mooie uitgebreide sportaanbod ook voorziet in een 

sociale behoefte. In de tijd met alle beperkingen is dan ook volop aandacht besteed aan 

deze sociale band met de leden. Omdat het sporten soms helemaal niet mogelijk was of met 

beperkingen is op een andere manier de vereniging in de aandacht gebracht. Dit door onder 

andere activiteiten te organiseren die wel mogelijk waren. Ook hebben we gezien dat er een 

toenemende belangstelling is geweest voor het gebruik van onze beachvelden. Zelfs op 1 

januari 2022 is het nieuwe jaar door een aantal leden ingeluid met het spelen van een potje 

beachvolleybal. 

 

Volleybalvereniging Saturnus/Hendriks Coppelmans heeft als één van de weinige 

volleybalverenigingen sportaanbod vanaf de leeftijd van 2 jaar. Hiermee proberen we al op 

heel jonge leeftijd kinderen in aanraking te brengen met sport en bewegen. Iets wat in de 

huidige tijd belangrijker wordt met alle verleidingen van digitaal vermaak. De kinderen en 

ouders kunnen ook ervaren hoe onze vereniging invulling geeft aan het verenigingsleven 

waarbij wij sportiviteit en respect hoog in het vaandel hebben staan. 

 

 

Jaarverslag Volleybalvereniging 

Saturnus/Hendriks Coppelmans  

Seizoen 2021/2022 
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Technische zaken 

De sectie wedstrijdwezen bestond het seizoen 2021/2022 uit:   

• Voorzitter: Anke van de Rijt  

• Wedstrijdsecretaris: Willem-Jan Zanders  

• Herenafdeling TC: Appie Douma, Jeroen Egelmeers en Bas Muselaers  

• Damesafdeling TC: Margreet van Gelder en Loes Boley   

• Recreanten en start-to-volley TC: Bas Muselaers,  

• Jeugdafdeling TC: Lette van den Heuvel en Anke van der Rijt   

• Mini-afdeling TC: Veerle van den Heuvel  

 

Teams algemeen   

Het seizoen werd gestart met 6 damesteams, 4 herenteams en 4 jeugdteams. Bij aanvang 

van het seizoen waren er 6 teams die in de minicompetitie speelden. Daarnaast werd er 

iedere week een aanbod verzorgt voor onze allerjongste leden middels Guppy-gym en de 

volleybal speeltuin. D4, D5, D6 en H4 kwamen uit in de 3e klasse. Voor hen betekende dat, 

dat zij 2x een halve competitie zouden speelden. Helaas hebben we in de tweede helft van 

de competitie moeten besluiten H4 terug te trekken uit de competitie. Het was al een klein 

team bij aanvang van het seizoen en als gevolg van de coronasituatie was het steeds 

moeilijker om voldoende spelers op de trainingen en wedstrijden te krijgen.  

• Dit seizoen zijn we gestart met dezelfde trainers als in het seizoen 2020/2021. Een 

aantal assistent-trainers zijn dit seizoen aan de slag gegaan als zelfstandig trainer. 

Helaas moesten we dit seizoen afscheid nemen van verschillende trainers, om 

verschillende redenen.   

• Het seizoen was helaas vanwege het coronavirus weer turbulent. Er was geen officiële 

eindstand voor de senioren van het seizoen 2021/2022. Bij de jeugd zijn er wel 

einduitslagen en hebben we zowel bij de jeugd als bij de mini's een 

kampioenschapsteam. We kunnen door de coronabeperkingen dus zeker niet spreken 

van een succesvol seizoen, echter zien we wel dat veel jeugd afgelopen seizoen is 

doorgegroeid naar de seniorenteams.   

 

Trainingen   

• Eind augustus 2021 kon er gelukkig weer gestart worden met indoor teamtrainingen, 

helaas was dit voor de senioren maar van korte duur. Vanaf december kon er vanwege 

het coronavirus niet meer worden getraind of wedstrijden worden gespeeld. Vanaf 

februari 2022 werden de trainingen en wedstrijden hervat.  

• We hebben gebruik gemaakt van het Udens College, waar we 3 velden tot onze 

beschikking hadden op verschillende avonden. Elk team trainde minstens 1x in onze 

thuishaven MuzeRijk.  

• In de periode tussen december 2021 en februari 2022 moesten we uitwijken van het 

Udens college naar zaal Zoggel in verband met het zaalgebruik door Hockey Club Uden.  

 

Beachvolleybal 

In 2021 hebben we door de coronamaatregelen wederom geen “gewoon” beach seizoen 

gehad.  

Er zijn trainingen geweest voor onze oudste mini’s, jeugd en senioren, respectievelijk 5, 15 

en 19 leden.  

Ook middels een WhatsApp groep worden de velden, tijdens vrije momenten, goed benut.  

In 2022 hebben we doordat het zaalseizoen veel langer doorliep ervoor gekozen later te 

starten. Leden en trainers hadden reeds andere verplichtingen. Er is een aanbod gekomen 

van juni t/m augustus 2022. Hier hebben 7 mini’s, 8 jeugdleden en 12 senioren aan 

deelgenomen. 

 

Volleybalfacilitering 
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Onder volleybalfacilitering behoort de algehele organisatie die nodig is om het volleybal 

mogelijk te maken. Te denken valt daarbij onder andere aan: 

• Marialen 

• Huur zalen 

• Zaalwacht 

• Scheidsrechters 

• Tellers  

• Kleding 

 

De organisatie hiervan is goed verlopen maar onze groep zaalwachten is wel erg uitgedund. 

Een aantal vrijwilligers heeft afscheid genomen. Met betrekking tot scheidsrechters wordt 

wel opgemerkt dat het op sommige momenten lastig is om aan de juiste scheidsrechters te 

komen (met de juiste diploma/licentie) Er is een werkgroep bezig om te kijken wat we hierin 

moeten/kunnen veranderen om in de toekomst ook voldoende gediplomeerde 

scheidsrechters te hebben.  

 

Met betrekking tot kleding vallen de trainingspakken nog onder eigen beheer en zoeken we 

daar nog een persoon voor die dit bij wil houden.  

 

Er zijn afgelopen seizoen veel nieuwe ballen aangeschaft.  

 

Verder zijn er geen bijzonderheden.  

 

Facilitair 

Het lijkt inmiddels alweer lang geleden, maar corona heeft in het afgelopen seizoen nog 

altijd een belangrijke rol gespeeld. Zo hebben we bij de start van de competitie moeten 

controleren op de coronapas en waren er vanaf november maatregelen waardoor MuzeRijk ’s 

avonds gesloten was. In december en (een groot deel van) januari zijn we zelfs helemaal 

gesloten geweest. 

 

De bijdrage vanuit de omzet van MuzeRijk is teruggelopen, voornamelijk door de 

verminderde omzet van november t/m februari. Omdat dit natuurlijk midden in het seizoen 

is, wordt er veel omzet misgelopen. In de zomer zijn we wel open geweest, maar dit kost 

vaak meer geld (door vrijwilligersvergoedingen) dan dat het opbrengt. 

Hopelijk zien we een “normaal” seizoen tegemoet, waarbij ook de horeca geen beperkingen 

worden opgelegd. Voor het komend seizoen is er nog terughoudend gebudgetteerd, maar 

wanneer we weer een volledig, ononderbroken seizoen draaien, is de verwachting dat dit 

hoger gaat uitvallen.  

 

Een van de kostenposten binnen de sectie facilitair is natuurlijk de vrijwilligers-

vergoedingen. De medewerkers krijgen nu een gelijke vergoeding op maandagavond, 

woensdagavond, zaterdagochtend en zondag. Tot voorkort zat er nog verschil in de 

vergoeding op de verschillende “Saturnusdagen”. Hierdoor zijn de kosten van de bardienst 

iets gestegen. 

Het afgelopen seizoen hebben we het probleem van het tekort aan barmedewerkers opgelost 

door een aantal mensen meer in te zetten. Een speciale dank voor Michel, die vrijwel 

dagelijks te vinden is in MuzeRijk, altijd met een lach en gastvrijheid! Daarnaast zijn er een 

aantal “nieuwe” gezichten ons komen helpen, namelijk vrijwilligers van MuzeRijk. We zijn 

erg blij dat zij invulling willen geven aan de “lastige tijden”, zoals op zondagochtend. 

Op woensdagavond zijn we blij dat onze vaste gezichten na de coronaperiode zijn 

teruggekeerd. We vertrouwen erop dat het weer als vanouds gezellig wordt! 

Op zaterdagmiddag en -avond blijven we bardiensten inzetten als onderdeel van de 

teamtaken. Hierdoor draait elk senioren lid gemiddeld “slechts” 2 keer per jaar een 

bardienst. 

Conclusie: de gaten van de eerdere jaren zijn dichtgelopen, maar we moeten zuinig zijn op 
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onze vrijwilligers. Mocht er iemand uitvallen, hebben we problemen met de invulling. Ken je 

nog iemand die het leuk vindt om af en toe horecawerkzaamheden te doen, laat het weten! 

 

Een ander belangrijk onderdeel van de sectie is natuurlijk de menuutjes op zaterdagavond. 

Het afgelopen seizoen hebben we ook hierin een terugname gezien. Mede door de verplichte 

horecasluiting, maar bij de heropstart van het seizoen zagen we helaas ook dat een aantal 

koks niet terug is gekeerd. Uiteraard hebben we hier alle begrip voor, al zal het natuurlijk 

fijn zijn als we komend seizoen regelmatiger een menuutje neer kunnen zetten!  

 

De zoektocht naar nieuwe koks gaat hierom door. Mocht je interesse hebben, voel je vrij om 

me aan te spreken! Doe je dit bijvoorbeeld liever dan een bardienst? Dan houden we hier 

gewoon rekening mee. Kom met leuke ideeën en wij zullen altijd helpen met de uitvoering! 

 

Als laatste zijn we nog altijd op zoek naar ondersteuning bij de sectie facilitair op het gebied 

van aansturing. Het is tijd voor wat frisse energie, zodat we nieuwe ideeën kunnen 

oppakken. Daarnaast is het fijn als er meer instructie is, zodat iedereen zich op zijn/haar 

gemak voelt tijdens zijn/haar bardienst en dat we meer mensen hebben die kunnen 

afsluiten. 

 

Marketing & Communicatie 

Nieuwsbrief 

Dit seizoen zijn er veel nieuwsbrieven uitgekomen. Zo zijn er in de maanden augustus, 

september, november, december, maart, april en mei nieuwsbrieven verschenen. De 

nieuwsbrief in de maand september was van groter formaat waardoor een nieuwe editie in 

oktober overbodig was. In de maand januari waren wij grotendeels vrij en de nieuwsbrief 

van februari is samengevoegd met de nieuwsbrief van maart wegens persoonlijke 

omstandigheden. Er is ook één aparte nieuwsbrief verzonden naar alle Guppiegym en 

Speeltuin ingeschrevenen. De reacties op de nieuwsbrieven waren positief. Echter kampen 

we met een technisch probleem bij het platform Mailchimp, waarmee de nieuwsbrief 

verzonden wordt, aangezien niet alle leden/subscribers de nieuwsbrief ontvangen. De 

database van ontvangers wordt herzien én de nieuwsbrief is volgend seizoen ook in te lezen 

via onze website en zal waar mogelijk gedeeld worden via onze sociale mediakanalen. 

 

Krant 

Er verschenen dit seizoen drie eigen nieuwsberichten en één nieuwsbericht over het 

samenwerkingsproject Guppiegym in de krant. Dit is een prima aantal. Verder ontbrak 

relevant nieuws voor in de krant. Dit komt mede doordat de competitie dit seizoen door 

corona anders verliep waardoor er voor spek en bonen gespeeld werd. Er werden ook geen 

kampioenen erkend. Hier werden dan ook geen nieuwsberichten aan besteedt. 

 

Website 

De website is de laatste helft van het seizoen “under construction” geweest waardoor de 

informatie de afgelopen tijd niet up-to-date was. Aankomend seizoen starten we dan ook 

met een nieuwe omgeving die meer mogelijkheden biedt. Zo wordt de agenda geüpdatet en 

gesynchroniseerd met de Nevobo-agenda, komt er een zoekfunctie en kan de nieuwsbrief 

ook via de website worden bekeken. Een hele positieve en gebruiksvriendelijke upgrade. 

Deze aanpassingen zijn extern door ICT-experts uitgevoerd en daar is ook geld naar uit 

gegaan. 

 

Social media 

De social mediakanalen zijn erg goed gebruikt. Tijdens het seizoen is er veel (bij 

sportactiviteiten wekelijks) iets gepost zodat de leden up-to-date bleven. Zo werden er 

wedstrijdschema’s, foto’s/video’s van activiteiten en teams gepost. Wel blijkt dat er steeds 

minder leden actief zijn op Facebook. Er vindt dan ook een grote verschuiving naar 

Instagram plaats en de volgers blijven toenemen. Deze app biedt technisch meer 
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mogelijkheden dan Facebook. Om deze redenen wordt hier ook meer gepost dan op andere 

kanalen.  

 

Verdere communicatie 

Er zijn nog steeds groeps-Whatsapps voor informatie die snel bij betrokkenen moet komen. 

Er is één groeps-WhatsApp voor senioren en één voor jeugd en mini’s waarin elk team 

vertegenwoordigd wordt door de teamcoördinator. Hier wordt veel gebruik van gemaakt en 

dit blijkt ook succesvol. 

De e-mailadressen van onze organisatie zijn veranderd en ondergebracht bij outlook wegens 

de technische en uitvoerende problemen met de oude mailhost. Deze mailadressen zijn 

straks ook aangepast op de website te vinden. 

 

Evenementen en acties 

In augustus 2021 heeft er een leuk beach festival plaatsgevonden.  

In september startte het indoor volleybalseizoen met een presentatiedag met aansluitend 

een openingsfeest. De presentatiedag was een succes en het feest kende een erg grote 

opkomst. Het feest was goed geregeld en er werd goed rekening gehouden met de 

coronaregels. Daarnaast hebben we een proostmoment gehad om verlenging van het 

sponsorcontract met Hendriks Coppelmans te vieren waarbij de nieuwe directeur Vincent 

Hendriks kennis maakte met onze vereniging én het volleybal. Kort daarna werden er weer 

verschillende coronamaatregelen ingevoerd waardoor er een gedwongen stop aan 

evenementen plaatsvond. 

In maart hebben we het nieuwe wedstrijdshirt gepresenteerd en dit werd gevierd met een 

modeshow en een stukje taart.  

In april vond ons eindfeest plaats. Dit jaar was het eindfeest niet aan het einde van het 

seizoen, aangezien de competitie voor sommige teams langer doorliep. Toch was de 

opkomst hoog en het feest een succes. 

 

We hebben weer meegedaan met verschillende acties. Zo hebben we weer meegedaan met 

de Rabo Club Support waar we € 526,56 hebben opgehaald ter besteding aan ons nieuw 

wedstrijdtenue. Daarnaast hebben we meegedaan aan de Grote Club Actie voor het nieuwe 

wedstrijdtenue en een leuke activiteit voor de jeugd. Dit jaar hebben we voor het eerst ieder 

lid gevraagd om loten te verkopen via een nieuwe verkooptechniek: een digitale link. Op 

deze manier was het toegankelijk en makkelijk om loten te verkopen. Dit heeft tot grote 

successen geleidt en heeft € 1.774,32 binnengebracht. De beste lotenverkopers hebben een 

presentje ontvangen voor hun inzet. Verder hebben we ook meegedaan met de Plus Actie: 

Spaar je club gezond. Deze actie was nieuw en is opgestart om na corona verenigingen te 

ondersteunen. Bij deze actie hebben we geld gespaard voor gratis fruit in de kantine. Dit 

heeft een bedrag van € 422,67 opgeleverd. Een deel daarvan is reeds besteed aan fruit. 

Alle acties zijn goed verlopen. Er is in totaal veel geld opgehaald. 

 

Overig 

We hebben afscheid genomen van Van Tilburg Sport als tenuesponsor en zijn een nieuwe 

samenwerking aangegaan met Intersport. Intersport heeft ons in contact gebracht met 

leverancier Deventrade, waar het nieuwe wedstrijdshirt vandaan komt. Het nieuwe 

wedstrijdshirt is donkerder van kleur, maar bevat nog steeds de clubkeuren rood, blauw en 

wit. Ook is de huisstijlwijziging van Hendriks Coppelmans meegenomen in het ontwerp. De 

nieuwe samenwerking brengt met zich mee dat Intersport onze official supplier is en wij 

voortaan onze materialen daar aanschaffen. Daarnaast hebben wij nu een webshop waar 

onze clublijn te bestellen is.  

 

 


