Jaarverslagen seizoen 2013-2014
a. Jaarverslag Secretariaat
Het bestuur bestond dit seizoen uit Henk Heeneman (voorzitter), Harry van Dijk
(penningmeester), Karlijn Schmidt (wedstrijdsecretaris), Marjon van Es (secretaris), Henk
Kroon (scheidsrechtercoördinator), Raoul Molenkamp (technische coördinator) en Harriët
Goossens ( jeugdcoördinator).
Het afgelopen seizoen is er maandelijks vergaderd door het bestuur.
Naamsbekendheid krijgen is een belangrijk punt geweest dit jaar.
Er is een jubileumshirt ontworpen die door veel leden is gekocht en die door leden ook bij
andere sporten gedragen wordt.
Rond de Kerst hebben we met een kraampje op de Kerstmarkt in ’s-Gravenzande gestaan
waarbij vooral het versieren van de cupcakes een groot succes was. Veel mensen die bij het
kraampje kwamen hadden nog nooit eerder gehoord van Monza.
Aan het eind van het seizoen hebben we weer mee gedaan aan de actie van de Hoogvliet
waarbij er clubpaspoorten gespaard konden worden.
Wie weet gaat dat het komende jaar wat extra leden opleveren.
Marjon van Es
b. Jaarverslag Ledenadministratie
Hieronder een overzicht van ons ledenbestand.
Op het laatst zijn er meer afmeldingen geweest dan verwacht.
Ons totale ledenbestand is met 17 personen afgenomen.
Hopelijk gaan we het komend jaar nog wat nieuwe leden verwelkomen.
De tabel met de ledenaantallen verdeelt over jeugd, senioren en recreanten.

mini
jeugd
senior
recreanten

begin seizoen
2013
21
53
82
15

afmelding

aangemeld

-4
-10
-19
-3

12
3
4
0

Totaal leden aug.
2014
29
46
67
12

171

-36

19

154

Jacqueline van der Laan
c. Jaarverslag Scheidsrechtercoördinaat
Het afgelopen seizoen hebben er namens Monza 39 mensen ingeschreven gestaan als
gekwalificeerd scheidsrechter bij de Nevobo.
De opkomst van de scheidsrechters was goed en zeker ook de opkomst bij de
jeugdwedstrijden op de zaterdagmiddag was erg goed. Voor komend seizoen zal er
wederom een indeling gemaakt worden voor de gehele eerste en tweede seizoenshelft,
zodat elk team ruim de tijd heeft om hun beurt in te plannen. De telbeurten zijn over het
algemeen ook goed nagekomen door de betreffende teams. De senioren teams welke

minder of geen scheidsrechters leverden zijn afgelopen seizoen meer ingedeeld als teller.
De response op de teller/fluit schema’s was bij de dames teams zeer goed en bij de heren
teams redelijk.
Het fluiten van elkaars wedstrijden van heren 1,2 en 3 werkt prima en zal ook komend
seizoen voortgezet worden. Het is echter wel belangrijk dat er altijd wordt doorgegeven dat
het betreffende team zijn te fluiten wedstrijden geregeld heeft. Het niveau van de ingedeelde
scheidsrechters was acceptabel, echter zal er in de toekomst altijd een ervaren
scheidsrechter aangewezen worden bij Dames 1 en Dames 2. Het bestuur hoopt dat elk
team minimaal twee gekwalificeerde scheidsrechters kan leveren komend seizoen. Het
bestuur zal hier actief op aansturen en de aanvoerders zullen aan het begin van het nieuwe
seizoen een mail/link ontvangen met de instaptoets gegevens.
Instaptoets 3e klas en lager
Afgelopen seizoen zijn er vijf dames geslaagd voor de instaptoets: Nienke van Veen, Ilona
Jagtenberg, Linda de Vries, Neline Baan en Wendy v/d Berg.
Bedankt...
Joke Zeeman, Fokke en Lammert Nanninga hebben na jaren actief gefloten te hebben
afscheid genomen van de scheidsrechtersstoel bij Monza. Het bestuur wil hun hierbij
nogmaals bedanken voor hun jarenlange trouwe scheidsrechtersbeurten. Naast deze drie
personen zijn er nog 10 (oud) leden welke we, om verschillende redenen, niet meer terug
zien op de bok. Ook jullie bedankt voor jullie inzet.
Henk Kroon
d. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat
Het afgelopen jaar zijn er veel wedstrijdwijzigingen doorgevoerd. Doordat er nu via de site
van de Nevobo, door de wedstrijdsecretarissen, wijzigingen aangevraagd kunnen worden is
e.e.a. makkelijker geworden.
Voor het aankomend seizoen is per afgelopen 1 september na veel gepuzzel het
speelschema voor alle teams definitief. We hebben geprobeerd de thuisavonden zo goed
mogelijk voor alle teams in te delen maar zijn daarbij ook afhankelijk van de indeling die via
de Nevobo wordt samengesteld.
Mocht een team aankomend seizoen een wedstrijd willen verzetten, natuurlijk alleen als het
echt niet anders kan, stuur dan op tijd een mail via de aanvoerder van het team naar
wedstrijden@vvmonza.nl
Karlijn Schmidt

e. Technische Commissie
Behoudens een verschuiving van iets jongere heren naar Heren 1 en een iets oudere heer
naar Heren 3 werd met nagenoeg dezelfde teamsamenstelling als het voorgaande seizoen
begonnen aan het seizoen 2013/2014. Wel een compleet nieuwe trainersstaf bij de heren.
Bart heeft afgelopen seizoen heren 1,2 en 3 getraind. Voor zover heren 2 en 3 aanwezig
waren op de training. Matthijs heeft heren 4 en 5 voor zijn rekening genomen. Bij de dames
alleen een trainerswissel voor dames 3. Die hebben zich bij de groep van d4 en d5 gevoegd.
Om met de successen te beginnen. Kampioenentrainer Matthijs heeft er voor gezorgd dat
zowel H4 als H5 promotie naar de 3de klasse heeft afgedwongen. Heren 3 heeft het iets
spannender gemaakt dan vorig jaar en wist op het nippertje de PD wedstrijden mis te lopen,
maar toch te promoveren naar de 1ste klasse. Bij de dames was er succes voor dames 3 dat

na een groot aantal ruime overwinningen terugkeert naar de 3de klasse.
Naast deze successen heeft heren 2 het spannend gemaakt, maar wist zicht te handhaven
in de 2de klasse. Bij de dames kwamen dames 1 en 2 net te kort voor promotie, maar zij
kenden dus wel een goed seizoen. Dames 4 en 5 zullen ook volgend jaar weer spelen in de
4de klasse.
Helaas kennen we ook 1 degradant en dat is Heren 1. Zij zullen na deze degradatie gaan
uitkomen in de 2de klasse.
Helaas hebben we gedurende het seizoen afscheid genomen van Eko als trainer van Dames
1. Komend seizoen verruilt Bart Heren 1 voor Dames 1 waardoor Heren 1, 2 en 3 de training
zelfstandig zullen invullen. De overige teams zien hun trainer van het voorgaande jaar ook dit
jaar weer als trainer. De tweede training van Heren 1 op maandag komt te vervallen.
Er stromen een tiental meiden A door naar de senioren die hun plek in de teams D4 en D5
hebben gevonden. Er waren daar de nodige opzeggingen waardoor de aanvulling vanuit de
jeugd zeer welkom is. Door het splitsen van meiden A is een goede mix tussen ervaren
senioren en meiden A ontstaan. Dames 1 heeft gedurende de zomer een 3tal nieuwe
speelsters aan zich gebonden en ook bij dames 2 is er aanvulling. Zowel bij de dames als
heren zullen we met 5 teams de competitie ingaan. De bezetting in de diverse teams is soms
met 7 spelers krap, maar in overleg is er toch voor gekozen om te voorkomen dat zich meer
dan 10 spelers in één team verzamelden.
Als afsluiting grote dank voor alle trainers die het mogelijk maken dat velen van jullie kunnen
trainen.
Raoul Molenkamp

e.

Jaarverslag Jeugd

De jeugd bestaat uit een mini-afdeling en een jeugdafdeling.
Miniafdeling
De mini's zijn verdeeld over een trainingsgroep in 's-Gravenzande en een groep in Monster.
De trainingen in 's-Gravenzande werden gegeven door Lindsey Spaargaren, Lotte Elens,
Cayenna Verheij en Wendy van den Berg. De trainingen in Monster werden gegeven door
Jacqueline Roessen en Annelies Wijnands. Sanne Jeursen en Celine Suanet hebben daarbij
geassisteerd.
De mini's spelen hun wedstrijden in toernooivorm. We zijn de toernooien gestart met twee
teams: eentje in niveau 4 en eentje in niveau 5. Vanaf januari kwam daar nog een niveau 4
en een niveau 3 team bij.
Komend seizoen staan er weer 8 toernooi-zaterdagen gepland: de eerste op 4 oktober.
Elke maand waren er een of meer mini’s de “mini-van-de-maand” bij een van de
seniorenteams. De mini’s van de maand mochten meedoen met inspelen en de eerste
opslag van de wedstrijd doen. Daarna moest het team aangemoedigd worden. Er zijn dit
seizoen 8 mini’s “mini-van-de-maand” geweest.
In januari was er een open training bij de mini's in 's-Gravenzande. Bijna iedereen had 1 of
meer mensen meegenomen. Het was een geslaagde training.
Komend seizoen starten we met een minigroep in Monster.
Gedurende het seizoen is een aantal maal overleg geweest met de minicoördinatoren in de
regio Haaglanden. De functie van minicoördinator is waargenomen door de
jeugdcoördinator.

Jeugdafdeling
Monza is het seizoen met 6 teams gestart in de jeugdcompetitie, namelijk meisjes A1,
meisjes B1 en B2 en meisjes C1, C2 en C3. Er spelen 3 jongens mee in de jeugd.
De teams werden getraind door: Raoul Molenkamp (MA1), Henk Heeneman (MB1), Marleen
Goossens en Neline Baan (MB2), Peter Bassie (MC1), Michel Boer en Richard Poot (MC2
en tot de kerst MC3) en Anouk Goossens (vanaf februari MC3)..
Ook dit seizoen was er een beker, medailles en taart: MB1 werd ongeslagen kampioen in de
najaarscompetitie. In de voorjaarscompetitie kwamen er vier teams uit in de eerste klasse,
namelijk: MC1, MC2, MB1 en MA1.
De jeugdteams hebben aan het begin van het seizoen meegedaan aan de Westland Cup in
de Verburchhal in Poeldijk.
De teams werden gecoacht door trainers en/of ouders.
Komend seizoen stromen er drie miniteams door naar de C.
Activiteiten
In dit jubileumjaar zijn in samenwerking met de jubileumcommissie verschillende activiteiten
georganiseerd voor de mini's en de jeugd, zoals het Casino Royal, het champagne-toernooi
en de slotbarbecue. Op 4 december was er voor alle mini's een sinterklaasfeest. Dit werd
georganiseerd door Toby Koen en Coen van Hamel in het kader van een opdracht voor
school.
Op woensdag 23 april zijn we op uitnodiging van Lindobeach met de mini's en de C's naar
Lindobeach geweest voor een kennismaking met het beachvolleybal. Vooraf hebben we met
zijn allen pannenkoeken in de Wielepet gegeten. Dit was zeker voor herhaling vatbaar.
Beachvolleybal
Deze zomer hebben diverse jeugdleden doorgetraind op het strand: 4 meiden trainden bij
het Regionaal Talenten Centrum (RTC) en vier meiden trainden bij de De
Beachvolleybalschool in Scheveningen.
Beach Life, een onderdeel van Lindobeach heeft afgelopen zomer trainingen georganiseerd
op het strand bij Ter Heijde. Hieraan deed ook nog een grote groep jeugd mee.
Harriët Goossens

f. Jaarverslag Jubileum Commissie
De evenementencommissie was afgelopen jaar in het jasje van de jubileumcommissie
gestoken. Vijf jaar Monza moest gevierd worden met meer activiteiten dan gebruikelijk, en
dat is gelukt!
In september is het jubileumjaar geopend met een openingstoernooi. Op deze avond werd
ook het jubileumshirt gepresenteerd, die door een groot deel van de vereniging is
aangeschaft.
Begin november werd in de kantine van de Ondo groot feest gevierd, 'The Fabulous Five
years of Monza'. Zowel leden als introducees waren welkom. De vroege avond was
gereserveerd voor de mini's en C-jeugd, waarbij casinospelen aanwezig waren en cupcakes
versierd konden worden in Monza style.
Dit jaar zijn de gebruikelijke activiteiten zoals het champagnetoernooi in januari en
Lindobeach in maart ook behouden als evenementen.
In mei heeft er als extra evenement een barbecue plaatsgevonden voor alle Monza leden,
zowel jong als oud. Hierbij was ook een stormbaan aanwezig, die niet alleen voor de jeugd
leuk was.
Het jubileumjaar is afgesloten met een eindtoernooi in juni. Met een enorme opkomst van 18
teams was dit een mooie afsluiter van een gezellig jubileumjaar!

De jubileumcommissie
g. Jaarverslag Penningmeester
Afgelopen seizoen is financieel gezien een matig seizoen geweest. Monza heeft een klein
verlies geleden. De kosten van het jubileum zijn echter heel laag geweest. Waren de kosten
voor het jubileum hoger geweest en was er minder geld door sponsoren gegeven, dan had
het verlies veel hoger uitgevallen.
Het verlies komt vooral door de zaalhuur en de contributieverhoging bij de NeVoBo.
Voor het komende jaar is het dan ook belangrijk om wederom veel sponsor geld binnen te
krijgen. Ook zullen de kosten in de gaten gehouden moeten worden.
De reserves van de vereniging blijven voldoende voor de aankomende jaren.
Harry van Dijk

