Jaarverslag Volleybalvereniging
Saturnus/Hendriks Coppelmans
Seizoen 2020/2021
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bestuur bestond in het seizoen 2020/2021 uit onderstaande bestuursleden:
Olaf Melsen, voorzitter
Ronald van Eeken, penningmeester
Ine de Groot, vice-voorzitter en volleybalfacilitering
Anke van de Rijt, Technische zaken (kandidaat-bestuurslid)
Jesse Jaspers, Facilitair
Demi Gobes, Marketing & Communicatie
Willem-Jan Zanders, wedstrijdsecretaris
Ingrid Plug-Westerveld, secretaris

Op 1 juli 2020 hadden we 240 leden, waarvan
o
75 senioren
o
39 B- en C-jeugdleden
o
37 D-, E- en F-jeugdleden
o
42 mini’s

per 1 juni 2021 hadden we 254 leden:
°
93 senioren
°
33 B- en C-jeugdleden
°
40 D-, E- en F-jeugdleden
°
35 mini’s

Hieronder wordt per sectie verslag gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar.
Algemeen
Net als vorig seizoen heeft Volleybalvereniging Saturnus/Hendriks Coppelmans dit jaar veel
gevolgen gehad van alle beperkingen die landelijk zijn opgelegd in verband met de COVID19 pandemie.
Alle sportactiviteiten hebben we vanaf begin oktober stil moeten leggen. Gevolg hiervan was
niet alleen dat er geen trainingen meer konden worden aangeboden maar ook competities
konden niet worden uitgespeeld. Ook andere samenkomsten waren niet mogelijk en de
horeca was gesloten. Vergaderingen en andere activiteiten waren alleen mogelijk met
onlineverbindingen vanuit huis.
Het bestuur heeft met verschillende vormen van communicatie getracht de binding met de
leden overeind te houden. Zo is ook besloten om een gedeelte van het seizoen geen
contributie te innen om de leden tegemoet te komen.
Net als vorig seizoen is Olaf Melsen namens de vereniging coronaverantwoordelijke en
daarmee ook aanspreekpunt voor de gemeente. Ook dit seizoen is gewerkt aan
coronaprotocollen op de momenten dat er weer sport onder voorwaarden mogelijk werd.
Uiteraard heeft dit alles gevolgen gehad voor alle secties. In onderstaande verslaglegging zal
dit niet steeds worden herhaald alleen wanneer dit specifieke inhoudelijke gevolgen met zich
mee heeft gebracht.
Technische zaken
De technische commissie was als volgt samengesteld:
•
Voorzitter: Anke van de Rijt
•
Wedstrijdsecretaris: Willem-Jan Zanders
•
Heren: Appie Douma
1

Jaarverslag Saturnus/HC 2020/2021

•
•
•
•

Dames: Margreet van Gelder, Loes Boley
Recreanten en start-to-volley: Bas Muselaers
Jeugd: Lette van den Heuvel, Anke van de Rijt
Mini’s en Speeltuin: Veerle van den Heuvel

Teams
Het seizoen werd gestart met 5 damesteams, 4 herenteams en 4 jeugdteams.
Bij aanvang van het seizoen waren er 6 teams die in de minicompetitie speelden. D4, D5 en
H4 kwamen uit in de 3e klasse. Voor hen zou dat betekenen dat zij 2x een halve competitie
zouden spelen.
We wisten 2 nieuwe trainers aan te trekken: Ismail Gursoy (voor een aantal heren- en
jeugdteams) en Wim van Baalen (voor een aantal dames- en jeugdteams). Beide trainers
hebben besloten hun trainerschap ook volgend seizoen bij Saturnus te blijven invullen.
Het seizoen kende vanwege het coronavirus helaas een zeer vroegtijdig einde. De laatste
speelronde was in het weekend van 7 oktober 2020, de teams hebben slechts 2 à 3
wedstrijden kunnen spelen. Net als vorig seizoen is er geen officiële eindstand in de
competitie.
Trainingen
Eind augustus 2020 kon er gelukkig weer gestart worden met trainingen in de zaal. Helaas
was dit voor de senioren maar van korte duur en vanaf 14 oktober 2020 kon er vanwege het
coronavirus niet meer worden getraind of wedstrijden worden gespeeld. Voor de jeugd werd
deze beslissing genomen vanaf 14 december 2020 na een grote uitbraak van corona onder
de jeugd van Uden. Later die maand werd landelijk besloten dat alle indoor-sporten werden
stopgezet voor de jeugd. Vanaf eind maart 2021 liet de temperatuur en het licht het
enigszins toe om met de jeugd buiten te gaan trainen op onze beachvelden. Voor de
senioren is in groepjes van vier gebruik gemaakt van de beachvelden. Geen ideale situatie
voor wie dan ook maar zeker niet voor de jeugd waarbij het spelen in het zand en tegelijk
een zeer technische sport uitoefenen vaak te moeilijk was. We waren dan ook erg blij dat we
met de jeugd uiteindelijk nog een aantal weken binnen konden trainen. Vanaf 1 juni 2021
hebben heren 1 en dames 1 uiteindelijk ook nog binnen getraind. In verband met het rare
seizoen hebben we teams de gelegenheid gegeven dit seizoen langer door te trainen.
Beachvolleybal
In augustus 2020 is voor de jeugd een clinic georganiseerd die werd gegeven door twee
beachvolleyballers van Team NL.
Na het succes van vorig seizoen zijn ook dit seizoen buitentrainingen georganiseerd
waardoor de beachvelden goed benut werden. Vanwege de ervaringen van vorig seizoen is
nu sterker gekozen voor de echte beachvorm, met toepassing van de specifieke
beachregels. Dit bleek daadwerkelijk in een behoefte te voorzien.
Ook werd in de vrije beachvariant (dus onderlinge potjes naast de trainingen) intensief
gebruik gemaakt van de beachvelden.
Volleybalfacilitering
Onder volleybalfacilitering behoort de algehele organisatie die nodig is om het volleybal
mogelijk te maken. Te denken valt daarbij onder andere aan:
• Materialen
• Huur zalen
• Zaalwacht
• Scheidsrechters
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Tellers
Kleding

Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden. De organisatie hiervan is prima verlopen.
Facilitaire zaken
Dit seizoen is er nauwelijks horeca mogelijk geweest en daar zijn verder geen
bijzonderheden over te vermelden.
De krimpende tendens van het aantal barvrijwilligers zet zich ook dit seizoen verder door.
Marketing & Communicatie
Het Marketingcommunicatieplan van 2019-2020 is geëvalueerd en zijn er nieuwe
doelstellingen vastgesteld, die ook met de hoofdsponsor zijn afgestemd.
Nieuwsbrief
Ook dit seizoen is regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht. In de periode dat er geen
sportactiviteiten mogelijk waren is de frequentie teruggebracht.
Krant
Nieuwsberichten in de krant hebben veel stilgelegen. Er was simpelweg geen relevant
volleybalnieuws te melden aan het publiek. We hebben eenmalig in de krant gestaan met
een wervend bericht over onze volleybalsport en -vereniging en is er een artikel geweest
omtrent het beachvolleybal van Saturnus.
Website
De website is up-to-date gebleven. Ook de updates rondom de coronamaatregelen zijn
telkens aangepast.
Social media
De social mediakanalen zijn goed gebruikt. Wel blijkt dat er steeds minder leden actief zijn
op Facebook. Daarentegen is het aantal volgers op Instagram gegroeid. Er is vooral veel
aandacht geweest voor het beachvolleybal, aangezien dit op een gegeven moment wel door
kon gaan. Daarnaast zijn er verschillende filmpjes gemaakt en gedeeld om onze leden op de
hoogte te houden.
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.
Evenementen en acties
In september 2020 startte het indoor volleybalseizoen met een presentatiedag. Publiek was
welkom en de presentatiedag werd dan ook druk bezocht.
Ook hebben we weer meegedaan met de Rabo Club Support. Er is bijna het dubbele
opgehaald dan vorig jaar, namelijk € 922,44. Er is meer aandacht gegeven aan de actie en
dat is succesvol gebleken. Het geldbedrag wordt besteed aan opleidingstrainingen voor onze
vrijwilligers, zoals trainers-, scheidsrechters- en EHBO-cursussen.
In december 2020 hebben we met een groot aantal vrijwilligers een kerstgroet uitgebracht
in de vorm van een leuke film. Aangezien we niet bijeen konden komen, leek dit ons een
leuke manier om toch wat van ons te laten horen aan de leden.
In augustus 2021 is er een beachfestival georganiseerd. Teams konden zich inschrijven voor
het toernooi en werden goed verzorgd qua hapjes en drankjes.
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