
 

JAARVERSLAGEN SEIZOEN 2020-2021 

 

INLEIDING VAN DE VOORZITTER  

Na het afgekapte seizoen 2019-2020 zijn wij als vereniging op volle toeren begonnen met de voorbereidingen 

en start van het seizoen 2020-2021. Dit zou het seizoen worden waarin we de gemiste momenten zouden gaan 

inhalen. Denk hierbij aan overwinningen, kampioenschappen, toernooien, maar vooral gezelligheid. 

Helaas was dat ook dit seizoen niet mogelijk. Als gevolg van de toen geldende coronamaatregelen,  kwamen er 

verplicht mondkapjes, de trainingsgroepen werden kleiner, de kleedkamers werden gesloten, er kwam 

coronadienst, de bar moest dicht en moest er vooral afstand gehouden worden. Uiteindelijk is, zoals in 

onderstaande verslagen te lezen valt, ook dit seizoen vroegtijdig gestaakt. 

Dit tot grote ergernis van veel van onze leden (en ouders daarvan), die dit dan ook duidelijk op verschillende 

niveaus binnen onze vereniging hebben geventileerd. Hoe terecht deze ergernis misschien ook was, zo negatief 

heeft dit gewerkt op de drijvende kracht van onze vereniging, de vrijwilligers. Zonder hen kunnen we de 

vereniging niet draaiende houden.  

Middels deze weg wil ik onze vrijwilligers een enorm compliment geven voor de geleverde inzet tijdens dit 

seizoen. Het steeds opnieuw moeten anticiperen op nieuwe maatregelen, onverwachte opinie en het uitblijven 

van duidelijkheid hebben het ons niet makkelijk gemaakt. 

Ik hoop dat we door middel van de extra ALV van 4 juni 2021 duidelijkheid kunnen scheppen naar de leden en 

met nieuwe energie en vol enthousiasme kunnen beginnen aan het seizoen 2021-2022.  

Lennart Boonstra  

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 

Gedurende dit seizoen zijn er twee verschuivingen geweest in de invulling van bestuursfuncties. In september 

2020 is de functie van penningmeester overgenomen door Caro de Ruiter. Aan het eind van 2020 heeft Linda 

de Vries het stokje overgenomen van Laura van Vuuren binnen de functie Coördinator Binding & Werving. De 

bestuurssamenstelling zag er het afgelopen seizoen als volgt uit: 

Lennart Boonstra    Voorzitter 

Caro de Ruiter    Penningmeester 

Julia Voogt    Secretaris 

Linda Heeneman    Coördinator Sport 

Laura van Vuuren (september-november) Coördinator Binding & Werving 

Linda de Vries (december-heden)  Coördinator Binding & Werving 

Linda Heeneman heeft aangegeven haar functie als Coördinator Sport neer te leggen aan het eind van dit 

seizoen. Er zijn nog geen reacties op deze vacature. Bij interesse in deze vrijwilligersfunctie kan contact 

opgenomen worden met onze Coördinator Binding & Werving Linda de Vries via linda.devries@vvmonza.nl. 

Tijdens het afgelopen seizoen is er iedere 4 tot 6 weken vergaderd door het bestuur. Het gehele seizoen 

hebben deze vergadering online plaatsgevonden i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus.  

Julia Voogt 



 

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

Afgelopen seizoen was voor Monza een periode waarin er aan het begin weinig inzicht was op de kosten die wij 

als vereniging zouden moeten maken. Dit is de reden dat wel de volledige contributie is geïnd bij ieder lid zoals 

normaal, met daarbij de kosten van het wedstrijdshirt. Uiteindelijk zijn er op een heel aantal punten kosten 

begroot die uiteindelijk niet gemaakt zijn, waaronder bijvoorbeeld kosten voor cursussen van trainers en 

kosten voor materialen. Het grootste verschil in de begroting en de daadwerkelijke kosten zit in de zaalhuur. 

Doordat we deze punten wel in de begroting hebben gezet, maar ze (deels) vervallen zijn kunnen we nu een 

deel van de contributie terugbetalen. 

Inmiddels is, na een aantal maanden wachten, duidelijk met welke kosten wij wel en niet te maken hebben. Op 

basis van de kosten die Monza heeft gehad kunnen wij een onze leden een restitutie van een deel van de 

contributie bieden. Een voorstel hiervoor wordt tijdens de ALV voorgelegd en toegelicht. 

Caro de Ruiter 

JAARVERSLAG WEDSTRIJDSECRETARIAAT  

Monza is met zes herenteams, vijf damesteams, één meisjes A, twee meisjes B, één jongens C en twee mini-

teams niveau 6 gestart met de competitie. Heren 6 was een mix-team. Daarnaast waren de seniorenteams en 

één jeugdteam ingeschreven voor het bekertoernooi.  

In verband met de Corona-pandemie waren er aanvullende regels rondom de wedstrijden o.a. ten aanzien van 

het contact tussen spelers onderling en aanwezigheid van publiek. Helaas werd de competitie half oktober stil 

gelegd. De Nevobo heeft verschillende scenario’s voor de herstart van de competitie uitgedacht en voorbereid. 

Na groen licht zou binnen enkele weken de competitie weer gestart kunnen worden. Half februari werd bekend 

gemaakt dat voor het seizoen 20-21 geen wedstrijden meer gespeeld zouden worden.  

Vanaf komend seizoen geldt voor de 1e klasse en lager een vrije inschrijving. Hierbij mag de vereniging zelf 

bepalen op welk niveau de teams ingeschreven worden. Deze regel staat los van de Corona-pandemie. 

Voor het nieuwe seizoen zijn de teams in de volgende klasses ingeschreven:  

 

 

 

 

 

Met uitzondering van dames 1 is de inschrijving van de seniorenteams in dezelfde klasse als in het afgelopen 

seizoen. Dames 1 is in verband met het vertrek van een aantal speelsters een klasse lager ingeschreven. 

Daarnaast worden alle seniorenteams en 1 jeugdteam ingeschreven voor het bekertoernooi.  

Wij hopen dat we komend seizoen weer eens een volledige competitie kunnen spelen op een veilige manier. 

Allemaal veel spelplezier met mooie resultaten toegewenst.  

Harriët Goossens 

Team Klasse 

Heren 1 1 

Heren 2 2 

Heren 3 2 

Heren 4 3 

Heren 5 3 

Heren 6 4 

Teams Klasse 

Meisjes A1 2 

Meisjes B1 2 

Meisjes C1 2 

Jongens B1 2 

Mini 1 Onbekend 

Teams Klasse 

Dames 1 3 

Dames 2 3 

Dames 3 3 

Dames 4 4 

Dames 5 4 



 
 

JAARVERSLAG SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINAAT  

Seizoen 2020-2021 startten we met goede hoop, helaas weten we nu dat dit seizoen, voor de tweede keer, niet 

afgemaakt is. Ons doel blijft nog steeds hetzelfde, namelijk: iedereen zijn eigen niveau laten fluiten en mensen 

meer zekerheid geven bij het fluiten. Dit hebben we dit jaar niet kunnen doen, maar we trekken het gewoon 

nog een jaartje door. 

Voor nu ligt de focus op het aankomende seizoen, waar we hopelijk weer steeds meer mogen. 

Matthijs Kloosterman  

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE  

Tijdens het seizoen 2020-2021 is er geen voorzitter van de technische commissie geweest. Naar alle leden is 

aan het eind van het seizoen gecommuniceerd dat zowel de jeugdtrainers als seniorentrainers door de 

commissie Sport zijn benaderd mee te denken over de teamindeling. Dit proces loopt door tijdens de zomer.  

JAARVERSLAG JEUGDCOÖRDINAAT 

Jeugddag in september  

In september 2020 heeft er een jeugddag plaatsgevonden met Expeditie Robinson gerelateerde activiteiten op 

het strand, aangeboden door Lex Thoen Events. We hebben met elkaar gegeten bij Marco in de kantine van de 

Wielepet en nog een clinic gehad van enkele heren van Monza.  

Trainingen 

Hoewel het aantal trainingen en wedstrijden minimaal is geweest, is er zolang de maatregelen dit toe lieten 

(tot december 2020) de mogelijkheid geboden om op vrijdagavond gezamenlijk een partijtje te spelen. De 

maanden die volgden waren we gebonden aan strenge maatregelen die zaalsporten helaas onmogelijk 

maakten. Blij zijn we dan ook dat we toestemming hebben gekregen om de komende maanden weer met 

elkaar op het strand te kunnen trainen.  

Vooruitblik op 2021-2022 

De wens was om in seizoen 2020-2021 verschillende clinics te organiseren met het oog op ledenwerving voor 

met name de mini-leeftijd. We hopen de komende maanden nog een clinic te mogen en kunnen organiseren 

op een basisschool. Voor volgend seizoen moet een van de speerpunten dan ook ledenwerving jeugd zijn om 

een gezonde en gezellige mini-afdeling bij Monza te behouden.  

Voor volgend seizoen zijn we nog hard op zoek naar een jeugdcoördinator en coördinator van de clinics. Bij 

interesse in één van deze vrijwilligersfuncties kan contact opgenomen worden met onze Coördinator Binding & 

Werving Linda de Vries via linda.devries@vvmonza.nl. 

Lindsey Spaargaren 

 

 

 



 

JAARVERSLAG LEDENADMINISTRATIE  

Voor de ledenadministratie wordt het programma Sportlink gebruikt. Dit programma is gekoppeld aan de 

ledenadministratie van de Nevobo. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de het aantal leden en de 

mutaties verdeeld over mini, jeugd, senioren en recreanten (peildatum 17 mei 2021).   

 Start seizoen 
2020-2021 

Afmeldingen Aanmeldingen Eind seizoen 
2020-2021  

Verdeling 
seizoen  
2021-2022 

Mini 9 1 0 8 5 

Jeugd A, B en C 37 8 7 36 35 

Senior (incl. 
mee-trainers) 

95 12 6 89 93 

Recreanten 13 1 0 12 12 

Totaal 154 22 13 145 145 

Na vier jaar opeenvolgende stijging van het ledenaantal is er dit seizoen een daling te zien. Omdat de 

peildatum vroeger dan voorgaande jaren is, zal naar verwachting het aantal leden bij de start van het seizoen 

nog iets lager liggen. 

We hebben zowaar tijdens de corona-lockdown nog twee nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen. 

Tot slot wil ik de leden oproepen wijzigingen van adres, telefoonnummer en/of emailadres door te geven aan 

de ledenadministratie of zelf te wijzigen via de website www.nevobo.nl (alleen voor leden die competitie 

spelen).  

Harriët Goossens 

JAARVERSLAG BEACHCOMMISSIE  

Door de sluiting van het binnensporten werd dit seizoen al vroeg ingezet op beachvolleybal. Echter heeft het 

opstarten een tijd geduurd in verband met het verkrijgen van een vergunning bij de gemeente Westland. Begin 

mei zijn we begonnen met de trainingen en we zien bij zowel de jeugd- als de seniorenafdeling dat er ook zeker 

behoefte is aan deze trainingen. In verband met het afgelopen zaalseizoen hebben we dit jaar geen bijdrage 

gevraagd voor de beachtrainingen. Van het budget dat nog over was van vorig seizoen zijn enkele materialen 

aangeschaft voor op het strand, zoals nieuwe tassen voor de netten en lijnen.  

Om onze eigen leden als eerst de kans te geven, hebben we de trainingen niet naar buiten toe gepromoot. Na 

enkele weken trainen hebben we al meer dan 50 individuele sporters op het strand mogen verwelkomen. We 

gaan door met de beachtrainingen tot het eind van de zomer, wanneer zaalsporten hopelijk weer toegankelijk 

is. 

De beachcommissie 

JAARVERSLAG EVENEMENTENCOMMISSIE  

De evenementencommissie heeft tijdens het seizoen 2020-2021 geen evenementen georganiseerd als gevolg 

van de tijdens het seizoen geldende coronamaatregelen. 

Uiteraard hopen we dit aankomend seizoen op gepaste wijze in te halen. 

De evenementencommissie 



 

JAARVERSLAG COMMUNICATIECOMMISSIE  

Seizoen 2020-2021 is er één die we nog nooit zo hebben meegemaakt. Een jaar vol teleurstellingen, maar ook 

een jaar met nieuwe inzichten en veranderingen. Afgelopen seizoen zijn we begonnen met de Monza Socials. 

We zitten inmiddels op Facebook, Instagram en er zijn zelfs dingen gemaakt via TikTok. Hiermee willen we 

zoveel mogelijk mensen bereiken waaronder vooral de jeugd. Dit was leuk om te ontdekken en om te delen 

met onze vereniging.  

Een leuk nieuwtje: de Wielepet is vorige zomer opgeknapt en opnieuw ingericht. We zijn er trots op en kunnen 

niet wachten om door de nieuwe gangen te lopen en na de training een drankje te doen bij Marco. 

Afgelopen zomer zijn we begonnen met home-trainingen die we deelden op de sociale media. Daarbij hebben 

trainers en leden filmpjes gemaakt met daarin volleybal gerelateerde oefeningen die je vanuit huis kon doen. 

Deze blijven natuurlijk handig! Ook hebben we leuke foto’s en video’s gedeeld van de beachtrainingen die nog 

wel konden plaatsvinden. 

Voor deze zomer is er voor het beachen elke week een nieuw aanmeldformulier. Dit is nu al een paar weken 

bezig en de leden halen hier onwijs veel plezier uit. Ondanks de veiligheidsmaatregelen kunnen we fijn met 

elkaar sporten, zowel de jeugd als de senioren. Zoals vele zeggen: we mogen weer! En we zijn van plan er een 

top seizoen van te maken, tot snel! 

Wil je meer weten over de communicatie commissie, of heb je opmerkingen. Laat het ons weten. We zijn te 

bereiken via communicatie@vvmonza.nl. 

De communicatiecommissie 

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE  

De sponsorcommissie is dit seizoen niet bij elkaar gekomen en heeft geen acties uitgezet. Los hiervan zijn we 

ontzettend blij met onderstaande sponsors die zich voor langere tijd aan onze vereniging hebben verbonden: 

Bordsponsors Shirtsponsors 

André Timmers Focus4IT 

Baan Advies HB Techniek B.V. 

Boutronic Hofland Financial & Project Consulting 

JEM ID KUBO Tuinbouwprojecten 

Josca van Bommel  

RC Westland  

 

De sponsorcommissie 


