
 

 

 

VAN HET BESTUUR 
 
                      1 mei 2018 

 

 

Bestuursgroep 

Ons verenigingsbestuur bestaat niet zoals gebruikelijk  uit een dagelijks bestuur van 

voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is geen voorzitter en net als voorgaande 

seizoenen  is de vereniging gaande gehouden door de volgende bestuursgroep; 

 

Secretaris    Karin 

Penningmeester   Wanda 

Ledenadministratie   Frank 

Coördinator mini’s    Wanda 

Coördinatoren jeugd  Eveline en Yvonne 

Coördinator senioren  Sabine 

Coördinator recreanten  Kees 

 

Met deze 8 leden werd ca eens per 6 weken vergaderd 

 

Voorzitter 

Al 3 jaar/seizoenen hebben we geen voorzitter. Af en toe best lastig. Wie hakt de 

knoop door? Wie houdt de grote lijn in de gaten. Wie stimuleert? Wie zet lijntjes uit? 

Wie kan uit hoofde van de functie optreden?  

Naast de bestuursgroep zijn vele andere leden voor ons actief. Denk aan: 

organisatie/begeleiding van het scholentoernooi, het familie/bedrijventoernooi en het 

beachtoernooi. Onze leden die training en clinics geven, scheidsrechter- en zaaldienst 

coördinatie, wedstrijdzaken, de organisatie van het beachen en de technische 

commissie 

Zo op het oog lukt het allemaal. Iedereen doet zijn of haar/hun best.  

Maar een voorzitter als verbindend persoon is wel zeer gewenst. Dus schroom niet om 

je aan melden als je dit leuk vindt!  

 

Penningmeester 

Zoals jullie in de afgelopen nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft Wanda in april de 

vervolgopleiding Volleybal Trainer 3 gehaald. Zij bruist van energie om dit over te 

brengen op diverse trainingsgroepen. Het zou mooi zijn als zij haar huidige taak van 

penningmeester over kan dragen. Zo kan zij haar trainerstalent nog beter inzetten voor 

onze vereniging.  

 

Namens het bestuur, 

Kees de Graaf, 

Coördinator recreanten 
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JAARVERSLAG 2017-2018 VAN DE PENNINGMEESTER 

 

Aangezien we afgelopen jaren een overschot hadden op de begroting en een flinke 

reserve (€26.500) was besloten om een negatieve begroting te maken met €3000,-. 

Gedurende het seizoen hadden we nog een flinke tegenvaller met de zaalhuur, die 

duurder werd. De verhoging per uur was keurig op tijd bekend en was meegenomen in de 

begroting. De gemeente had echter opeens besloten dat wij niet meer vielen onder het 

seizoenstarief (terwijl dit afgelopen jaren wel zo was). Dit scheelde ongeveer €1000,-.  

 

Gelukkig hadden we daarnaast ook aardig wat meevallers. Zo vielen de contributie 

inkomsten voor het eerst in jaren gunstiger uit dan de begroting. We hebben geen 

Scoor gemaakt, wat ook €500,- opleverde. De trainers waren iets goedkoper dan 

begroot. De toernooi inkomsten waren hoger dan begroot. En er zijn clinics gegeven die 

via de Nevobo geld opleveren die niet waren inbegroot. Al met al lijkt het tekort 

ongeveer  €1500te worden. 

 

Voor komend jaar zullen we toch de contributie moeten verhogen. Zie 

contributievoorstel en bespreekpunten ALV.  

 

 

Met sportieve groet, Wanda Zomerdijk, penningmeester. 
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Jaarverslag ledenadministratie seizoen 2017/2018 
(tussen haakjes aantallen vorig seizoen) 

 

Eind vorig seizoen hadden we 219 (214) leden. Van deze leden hebben er 39 (26) 

opgezegd, dat is 17,8% (12,1%). We zijn dit seizoen dus met 180 (188) leden begonnen. 

Gedurende het seizoen zijn er 36 (37) nieuwe leden bij gekomen en hebben 9 (6) 

personen zich tussentijds afgemeld. We sluiten het seizoen 2017-2018 af met 207 

(219) leden. 

 

Samenstelling ledenbestand Smashing Velsen ’96 per 30 juni 2018 
(tussen haakjes: 30 juni 2017) 

 Totaal Mannen Vrouwen 

Senioren competitie 48 (63) -23,8% 16 (20) -20,0% 32 (43) -25,6% 

Senioren recreanten 55 (56) -1,8% 26 (22) +18,2% 29 (34) -14,7% 

ABC-Jeugd 55 (54) +1,9% 8 (8) 0,0% 47 (46) +2,2% 

Minis 42 (37) +13,5% 10 (9) +11,1% 32 (28) +14,3% 

Niet spelend 7 (9) -22,2% 7 (8) -12,5% 0 (1) -100,0% 

Totaal 207 (219) -5,5% 67 (67) 0,0% 140 (152) -7,9% 
NB.: Er is gekeken waar men daadwerkelijk speelt, niet naar leeftijd, natuurlijk wel naar geslacht. 

 

Na de stijging van vorig seizoen, dit keer weer een daling. We komen daarmee onder het 

aantal van het seizoen daarvoor (214). We komen nu al een aantal jaar tussen de 200 en 

220 leden uit. 

Het aantal recreanten en jeugdleden zijn ongeveer gelijk gebleven. De mini’s laten weer 

een stijging zien. 

De daling komt dus voornamelijk op het conto van de competitie spelende senioren. 

Relatief gezien iets meer bij de vrouwen dan bij de mannen. Hierbij moet overigens wel 

opgemerkt worden dat er vorig seizoen juist een opvallende stijging bij de competitie 

Dames was. 

Als we het qua geslacht bekijken zien we dat het totaal aantal mannen gelijk is gebleven 

en het verlies dus volledig bij de vrouwen ligt.  

 

Puur kijkend naar het aantal inschrijvingen en het aantal opzeggingen zien we op zich 

hetzelfde beeld als de laatste jaren. Bij de recreanten, competitie en jeugd meer 

opzeggers dan nieuwe leden. Bij de mini’s juist andersom, 22 aanmeldingen en 7 

opzeggingen. 

Zoals gezegd zijn er bij de competitie senioren meestal meer opzeggingen dan 

aanmeldingen, maar dit seizoen was de verhouding wel erg in de min (20 om 2) 

 

Dit seizoen was het voor de ledenadministratie weer eens iets drukker. In totaal 84 

opzeggingen en aanmeldingen t.o.v. vorig seizoen 69 en het seizoen daarvoor 78. 
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En waar wonen die Smashers dan? 
(cijfers gemeente Velsen per 01-01-2017, club per 30-06-2018) 

 

nu vorig verschil % nu % vorig verschil 

Amsterdam 0 1 -1,00 0,00 0,46 -0,5 

Assendelft 1 1 0,00 0,48 0,46 0,0 

Beverwijk 1 1 0,00 0,48 0,46 0,0 

Driehuis 6 3 3,00 2,90 1,37 1,5 

Haarlem 15 16 -1,00 7,25 7,31 -0,1 

Haarlemmerliede 0 1 -1,00 0,00 0,46 -0,5 

IJmuiden 75 72 3,00 36,23 32,88 3,4 

Noordwijkerhout 0 1 -1,00 0,00 0,46 -0,5 

Santpoort-Noord 22 24 -2,00 10,63 10,96 -0,3 

Santpoort-Zuid 1 2 -1,00 0,48 0,91 -0,4 

Spaarndam 1 1 0,00 0,48 0,46 0,0 

Velsen-Noord 1 1 0,00 0,48 0,46 0,0 

Velsen-Zuid 2 2 0,00 0,97 0,91 0,1 

Velserbroek 82 93 -11,00 39,61 42,47 -2,9 

Totaal 207 219 -12,00 100,00 100,00 0,0 

 

Als we ons beperken tot de gemeente Velsen is het overzicht als volgt 

 

gemeente wij % gem % wij verschil % 

Driehuis 3071 6 4,55 3,17 -1,38 

IJmuiden 31393 75 46,55 39,68 -6,86 

Santpoort-Noord 6876 22 10,20 11,64 1,44 

Santpoort-Zuid 3279 1 4,86 0,53 -4,33 

Velsen-Noord 5208 1 7,72 0,53 -7,19 

Velsen-Zuid 1986 2 2,94 1,06 -1,89 

Velserbroek 15630 82 23,18 43,39 20,21 

Totaal 67443 189 100,00 100,00 

  

Dat er t.o.v. de totale gemeente relatief minder leden uit Santpoort-Zuid en Velsen-

Noord komen is ongetwijfeld geografisch te verklaren. Het aantal leden uit IJmuiden 

zouden we, hoewel het “inloopt”, nog steeds iets hoger mogen verwachten. Opvallend is 

dat Velserbroek, ondanks dit keer een daling, bij ons nog steeds ongeveer 2x hoger 

scoort dan bij het totaal aantal inwoners van Velsen. 

 

Frank Vos. 
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Jaarverslag Seniorencompetitie seizoen 2017-2018  
 

Beste senioren, 

Allereerst even de complimenten voor jullie inzet het afgelopen jaar. Er is hard 

gewerkt met elkaar, we hebben voor elkaar klaar gestaan waar nodig en hebben er weer 

een gezellig en leuk jaar van gemaakt. En met name de gezelligheid en het zorg dragen 

voor elkaar, siert de leden van smashing velsen! We hebben met elkaar laten zien dat je 

op ons kan rekenen in voor en tegenspoed.  

Een jaar waarbij; 

 

Dames1 zonder de meiden uit de A, het seizoen niet had kunnen starten. Gelukkig 

waren er twee meiden uit de A die de openstaande vacatures bij dames1 hebben 

ingevuld. Na een redelijke start, met winst maar ook verlies kreeg D1 te maken met 

blessures en uitval waardoor het team veel gebruik heeft moeten maken van inval. Door 

de overtuigingskracht van de dames, de inzet en motivatie van de invallers, de trainers 

(Peter en Remco) en de wisselende coaches, hebben de dames zich met een vijfde plek 

in de tweede klasse weten te handhaven.  

(Eindstand; 2e klasse nr 5 van de 12 met een winst van 55 punten). 

 

Dames2 plezier en gezelligheid wederom hoog in het vaandel hadden staan en hen dat 

naar een zevende plek heeft gebracht! Dit alles onder leiding van Wanda als trainer en 

coach, waarbij de dames het zwaar te stellen hebben gehad. Het ene parcours na het 

andere werd uitgezet tijdens de training en er werd dan ook flink wat van hen 

verwacht.  

(Eindstand; 2e klasse nr 7 van de 12 met een winst van 48 punten). 

 

Dames3 We hebben weer een sportief, mooi volleybalseizoen achter de rug met pittige 

en minder pittige wedstrijden. Door onze trainster Els leerden we elke week weer iets 

bij, wat we toe konden passen in de wedstrijd. We raken goed op elkaar ingespeeld en 

we groeien als team. De wedstrijd tegen VIP dames 4 was een spannende wedstrijd met 

setstanden van 29-27 en 25-23, maar we hebben ons niet laten verslaan, we wonnen. 

Tussen de wedstrijden door waren we druk bezig met het organiseren van het Glow in 

the dark toernooi van 7 april. Dit was een groot succes met veel teams die zich hadden 

ingeschreven en we kregen leuke reacties. Door onze coach Marc en de thuismascotte 

Kensi (dochter Nieke) was elke wedstrijd een feest. We gingen ervoor. Van te voren 

spraken we af dat we lekker gingen volleyballen, met plezier. Helaas sloeg het noodlot 

toe en kregen wij blessures in het team. Maar door de invallers van dames 4, konden wij 

toch de wedstrijden blijven spelen. Onze dank is groot. Mede daardoor zijn wij op de 4e 

plek beland in de poule, en Els en Marc waren trots op het resultaat. 

 (Eindstand; 3e klasse nr.4 van 10 met een winst van 52 punten) 

 

Dames4 een start maakte met een 3-2 overwinning van Spaarnestad d18! De meiden 

gingen vol goede moed het seizoen tegemoet, maar ondanks de goede moed, het 

fanatisme, het plezier en de trainingen van Kees en soms Eline, hebben de dames hun 

plekje in de derde klasse helaas niet kunnen behouden. Toch hebben zij zich kranig 

geweerd en puntjes weten te pakken van de nummers 6,7,8 en 9! Volgend jaar op naar 

een eerste plekje in de vierde klasse ��  

(Eindstand; 3e klasse nr.12 van 12 met tien punten winst). 
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Heren1 zich steeds meer bewust is geworden van alle pijntjes en kwaaltjes. En dan ook 

een jaar waarbij een groot deel van de mannen helaas niet pijn vrij heeft kunnen spelen 

en veel op de bank heeft gezeten. Zou de leeftijd dan toch parten gaan spelen? 

Ondanks alle blessures heeft het team zich weten te handhaven in de tweede klasse 

met een tiende plek! Dit alles onder leiding en training van Miranda bus. Tot onze grote 

spijt moeten wij het volgend jaar wel zonder een groot deel van de mannen van H1 

stellen. Verstandig, maar toch ook een gemis voor de vereniging.  

(Eindstand; 2e klasse nr.10 van de 12 met een winst van 40 punten) 

 

Heren2 startte met 7 spelers maar moest al snel verder met zes, nadat een van hen 

geblesseerd raakte. Hierdoor was er vaak inval nodig, welke onder andere geboden werd 

door Gillian uit de MB1, maar ook door Miranda en Sandra, waarvoor grote dank. 

Ondanks de tegenslag, en door de inzet, het fanatisme van het team en de steun van 

inval, heeft dit gezellige vriendenteam hun plek in de derde klasse weten te behouden! 

Daarbij heeft Eline hen goed gecoacht en hen elke dinsdag van een pittige training 

voorzien.  

(Eindstand; 3e klasse nr.9 van de 11 met 22 punten winst). 

 

Kortom, een jaar om trots op te zijn! Op naar volgend jaar!  

 

Sportieve groet, 

 

Sabine Weidijk 

Seniorencoördinator smv ‘96 
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Jaarverslag jeugdcompetitie 2017-2018 
 

Mini-Jeugddag 

Net als de afgelopen seizoenen hebben wij het nieuwe seizoen geopend met de mini-

jeugddag. Dit jaar was de mini-jeugddag op het strand. De gehele dag stond in het 

teken van teambuilding vormgegeven in verschillende spellen. Voor ons is teambuilding 

een heel belangrijk onderwerp, omdat het belangrijkste is om te vertrouwen op je 

teamgenoten. Voor zowel de kinderen als de ouders werd er door de 

scheidsrechterscommissie nog een clinic gegeven, zodat iedereen de regels van het 

volleybal nu kent.  

 

 

Jeugdteams 

In de eerste helft van het seizoen waren er 7 jeugdteams die meespeelden in de 

competitie: 

 MA1; 1e klasse 

 MA2; 2e klasse 

 MB1; 1e klasse 

 MB2; 2e klasse 

 MC1; 1e klasse 

 MC2; 2e klasse 

 MC3; 3e klasse 

 

 

De jeugdteams spelen een halfjaarlijkse competitie, waardoor er rond december een 

nieuwe teamindeling gemaakt kon worden. Door opzeggingen/blessures van sommige 

jeugdspelers was het helaas niet mogelijk een indeling te maken zoals wij die zelf graag 

hadden gezien. In de tweede helft van het seizoen was dit merkbaar in sommige teams 

omdat deze erg krap kwamen te zitten qua aantal spelers. Daarnaast moest van het 

MC3-team een JC1-team gemaakt worden doordat hier 3 jongens in kwamen en deze in 

de meidenpoule altijd wissel hadden moeten zijn. Helaas is de jongenspoule een stuk 

sterker waardoor deze kinderen een hele zware tweede helft van het seizoen hebben 

gehad.   

 

In de tweede helft van het seizoen waren er eveneens 7 jeugdteams: 

 MA1; 1e klasse 

 MA2; 2e klasse 

 MB1; 1e klasse 

 MB2; 2e klasse 

 MC1; Hoofdklasse 

 MC2; 2e klasse 

 JC1; 1e klasse 

 

 

 

Basisscholentoernooi 

Afgelopen jaar hebben wij, net als vorig jaar, het basisscholentoernooi georganiseerd. 

Vorige seizoenen zijn we al gestart om meer jeugd te betrekken bij het 

vrijwilligerswerk dat gedaan moet worden binnen de vereniging. Dit seizoen hebben wij 

geprobeerd hiermee verder te gaan en tijdens het basisscholentoernooi bleek dat heel 

goed gelukt aangezien bijna alle vrijwilligers jeugdleden waren. Bijna allemaal hebben ze 

al wedstrijden gefloten en wij zijn super trots dat wij als vereniging al zoveel 

jeugdleden hebben die vrijwilligerswerk doen.  
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Beachvolleybal 

Afgelopen zomer is er door de jeugd met veel plezier voor het beachvolleybal getraind 

op het strand. Voor aankomende zomer is er besloten ook de mini's al te gaan betrekken 

in het beachvolleybal. Deze kinderen gaan geen "echte" beachvolleybaltrainingen 

krijgen, maar omdat wij denken dat het goed is voor de groei willen wij de gehele zomer 

met hen doortrainen op het strand. Deze trainingen gaan net als vorig jaar gegeven 

worden door Eline Hofland en Wanda Zomerdijk.  

 

 

 

Eline Hofland en Yvonne de Vries Jeugdcoördinatoren. 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2017-2018 Minicoördinator: 
 

Afgelopen seizoen zijn we gestart met 20 mini’s. We zijn geëindigd met bijna 40 mini’s. 

Hierbij viel met name de enorme stijging in de groep in IJmuiden op. Deze groep begon 

met 4 spelers en eindigde met bijna 20. Hierdoor waren er ook hulptrainers nodig 

waarbij de jeugdleden Britt van Veen en Janneke Knops en de vader van Fenna zo 

vriendelijk waren om mee te helpen. De eerste groep in Velserbroek daarentegen, die 

van oudsher vaak snel groeit, bleef echter het hele seizoen klein (van 5 naar 7). Tot slot 

is de 2de woensdaggroep met de oudste kinderen gegroeid met 4 kinderen. Deze 

kinderen zullen allemaal naar de jeugd gaan.  

 

Elk jaar spelen de meeste kinderen toernooien. Omdat er opvallend veel jonge kinderen 

waren dit jaar, speelden er relatief minder kinderen toernooien. De eerste helft van 

het seizoen hadden we 3 teams en we eindigden met 6 teams (3x niv 6, 2x niv 4, 1x niv 

2). Uiteindelijk wisten we 1 beker te bemachtigen met een niveau 6 team.  

 

Voor komend jaar zullen we zowel in IJmuiden als in Velserbroek met 1 groep beginnen, 

indien nodig zullen we de groepen uitbreiden. Daarnaast gaan we nieuwe tenues 

aanschaffen voor de mini’s. Deze zullen net als de afgelopen jaren geleend worden van 

de club.  
 

 
 

Wanda Zomerdijk, naast penningmeester ook minicoördinator 
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Jaarverslag recreanten seizoen 2017-2018 
 

 

Aantal recreanten  

Ook dit jaar een lichte teruggang in het aantal recreanten spelers. Van 56 naar ca 54 

man/vrouw verdeeld over de 4 groepen. De speelavonden onveranderd op maandag in 

zaal de Boekanier te IJmuiden, op dinsdag in sporthal Zeewijk te IJmuiden en op de 

donderdag in het Polderhuis te Velserbroek.  

In september 2017 was er een Albert Hein Sportactie. Klanten konden punten sparen 

tot een volle spaarkaart. Met deze spaarkaart kon men max 5x gratis bij de 

sportverenigingen in de gemeente Velsen een proefles volgen. Bij de recreanten van 

Smashing Velsen hebben zich 6 personen voor een proefles aangemeld. Uiteindelijk 

heeft dit 1 nieuw lid voor de vereniging opgeleverd.  

Verdeling van de groepen  

R1 Boekanier Trainster Irene Dijkstra groepsgrootte 13 man/vrouw  

R2 Polderhuis Trainer Kees de Graaf groepsgrootte 12 man/vrouw  

R3 Zeewijk Trainer Jan Uijtendaal groepsgrootte 16 man/vrouw  

R4 Polderhuis Trainer Jan Uijtendaal groepsgrootte 13 man/vrouw  

Nieuwe leden  

-We houden nog steeds aan dat nieuwe leden met weinig volleybalervaring voornamelijk 

starten in de groepen R1 en R 4. In de groepen R2 en R3 ligt de nadruk op 

“gevorderden”.  

Recreantentoernooien Spaarnehal.  

-Dit seizoen ging het team Smashing Velsen 2 alleen op de maandagen aan de toernooien 

deelnemen. De teams SV3, SV4 en SV5 speelden alleen op de woensdagen de 

maandelijkse toernooien. Alle teams waren dit seizoen succesvol. D.w.z. alle teams lukte 

het om 1 of 2x kampioen van de maand te worden. Prijs: het bittergarnituur en 

natuurlijk de maand erop op een hoger veld meespelen. In april was er extra spanning. 

SV4 promoveerde voor de 2e keer dit seizoen van veld 3 naar 2. SV5 speelde voor het 

eerst op veld 2 (maakte achter elkaar de sprong van veld 4 naar 3 en veld 3 naar 2) en 

wist zich goed te kunnen handhaven. SV3 op veld 1 speelde minder en zakte naar veld 2. 

Dus nu is de situatie zo dat in het nieuwe seizoen SV3, SV4 en SV5 allemaal op veld 2 

gaan starten! Zal een mooie onderlinge strijd worden.  

Overige toernooien.  

-Een mixteam van recreanten heeft in december 2017 deelgenomen aan het toernooi 

van DSV Kennemerland.  

-De recreantenteams SV2 en SV3 namen/nemen deel aan het Zeelcafé-toernooi te 

Haarlem in december 2017 en/of mei 2018.  

-In mei 2018 gaat een mixteam recreanten meedoen aan een weekend buitentoernooi in 

België in Parc La Clusure.  

 

Kees de Graaf, Coördinator recreanten 
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Jaarverslag zaaldienst en scheidsrechterscommissie 2017-2018 
 

In het seizoen 2016-2017 zijn wij begonnen met wedstrijden te laten fluiten door de A-

jeugd. In het seizoen 2017-2018 hebben de meiden met een grotere regelmaat 

wedstrijden gefloten, dit wel evt onder begeleiding van de aanwezige zaaldienst. Onze 

complimenten aan de meiden, zij waren altijd op tijd aanwezig en hebben goed gefloten! 

 

Helaas hebben we in 2017-2018 ook te maken gehad met H2 die, op 1 persoon na, niet is 

op komen opdagen bij een zaaldienst waardoor ook de scheidsrechter niet aanwezig was. 

Ook het leveren van een scheidsrechter is zowel door H2 en D4 een keer verzuimd. 

Beide teams zijn erop aangesproken, hebben hun excuus aangeboden en beloven 

verbetering voor komend seizoen. Gelukkig is het probleem door aanwezige in de 

sporthal wel opgelost en konden de wedstrijden gewoon gespeeld worden. 

 

Afgelopen seizoen wilde de scheidsrechterscommissie graag meerdere leden hun V4 

licentie laten behalen. Door de nevobo werd gewerkt aan een nieuwe opzet om leden hun 

V4 licentie te laten behalen. Echter werd er pas in het voorjaar een training gegeven om 

verenigingsexpert te worden, zodat verenigingsexpert de leden een training kunnen 

geven om een V4-scheidsrechter te laten worden. Doordat dit zo laat in het seizoen 

georganiseerd werd, wordt er pas begin seizoen 2018-2019 een V4-avond 

georganiseerd. Pieter Ouwerkerk, Miranda Bus en Wendy Hendriks zijn nu 

verenigingsexperts en mogen de training nu geven. 

 

 
 
  

Pieter Ouwerkerk, Miranda Bus en Wendy Hendriks, scheidsrechterscommissie 


