
 

JAARVERSLAGEN SEIZOEN 2021-2022 

 

INLEIDING VAN DE VOORZITTER  

Het seizoen 2021-2022 zit er op, wat een verschil met het voorgaande seizoen. Ondanks een “winterstop” 

hebben we lekker door kunnen trainen en de competitie (bijna) volledig uit kunnen spelen. 

Waar seizoen 2020/2021 vanuit het bestuur vooral bestond uit discussiëren over de door de overheid en 

NEVOBO / NOC*NSF opgelegde maatregelen, konden we dit seizoen veelal rekenen op steun en begrip. Dit 

hebben we als bestuur en vrijwilligers als zeer fijn ervaren. 

Met de nodige helpende hand van enthousiaste ouders en leden hebben we zelfs trainingen op de 

zaterdagochtend en woensdagmiddag kunnen plaats laten vinden. Nogmaals ontzettend bedankt voor jullie 

hulp. Zonder deze extra inzet hadden deze trainen niet door kunnen gaan. 

Monza is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers, zonder kunnen we niet bestaan. Met een blik op de 

huidige openstaande vacatures, komen we in de knel. Wil je een extra inspanning leveren voor de vereniging 

meld je je dan alsjeblieft aan. 

Voor nu een goed en gezond seizoen gewenst, 

Lennart Boonstra 

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 

Gedurende het afgelopen seizoen heeft het bestuur de verschillende bestuursfuncties met drie betrokken 

bestuursleden op moeten lossen gezien de openstaande vacatures. Vanaf het begin van het seizoen 2021-2022 

heeft Lennart Boonstra de functie van penningmeester waargenomen en heeft Linda de Vries de functie van 

coördinator Binding & Werving waargenomen. De bestuurssamenstelling zag er het afgelopen seizoen als volgt 

uit: 

Lennart Boonstra    Voorzitter + waarnemend penningmeester 

Julia Voogt    Secretaris 

Linda de vries    Coördinator Sport + waarnemend coördinator Binding & Werving 

 

Vacant     Penningmeester 

Vacant     Coördinator Binding & Werving 

Voor het komende seizoen heeft Matthijs Kloosterman zich beschikbaar gesteld voor de functie van 

penningmeester. Hij zal officieel verkozen worden in de ALV van 2 september 2022. Er zijn nog geen reacties op 

de vacature van coördinator Binding & Werving. Bij interesse in deze vrijwilligersfunctie / bestuursfunctie kan 

contact opgenomen worden met onze waarnemend 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. We hebben de meeste 

vergaderingen fysiek kunnen organiseren, enkelen hebben online plaatsgevonden i.v.m. de destijds geldende 

corona-maatregelen. 

Julia Voogt 

mailto:linda.devries@vvmonza.nl


 
 

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

Tijdens seizoen 2021/2022 hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden voor de functie penningmeester. 

Zo heeft Caro de Ruijter aan het begin van het seizoen in goed overleg met de rest van het bestuur de functie 

van penningmeester teruggegeven. Lennart Boonstra heeft deze functie voor de rest van het seizoen 

waargenomen. Ook zijn we als vereniging op advies van de kascontrole en ALV overgestapt van een 

boekhouding in Excel naar een boekhoudprogramma via Sportlink. Dit maakt de administratie overzichtelijker 

en eenvoudiger bij te houden. Na de nodige opstartproblemen maken we inmiddels fijn gebruik van het 

Sportlink Financieel pakket. 

Sinds het uitbreken van Corona is de contributie een punt van discussie. Uiteraard begrijpen we als bestuur de 

verschillende argumenten, maar hier kunnen wer pas aan het einde van het seizoen iets mee. Op dat moment 

hebben we pas een totaal overzicht van de werkelijke kosten van de vereniging. Zo hebben we dit seizoen extra 

zalen bij gehuurd om binnen de maatregelen sport aan te kunnen bieden en heeft de NEVOBO niets gedaan 

met (eventuele verrekening van) de bondscontributie. 

Uiteindelijk vallen de kosten over het complete seizoen lager uit dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken 

met het niet opmaken van budgetten door commissies, het wegblijven van facturen en regelingen met onze 

zalen. Het gemaakte resultaat is echter te laag om een bedrag terug te geven aan de leden. Hierover zal er 

tijdens de ALV van 02-09-2022 een toelichting gegeven worden. 

Lennart Boonstra 

JAARVERSLAG WEDSTRIJDSECRETARIAAT  

Monza heeft het seizoen 2021-2022 met zes herenteams, drie damesteams, vijf jeugdteams en een mini-team 

aan de competitie mee gedaan. Twee mini-teams hebben met de toernooien meegespeeld. Daarnaast hebben 

alle seniorenteams en twee jeugdteams meegedaan met het bekertoernooi.   

Afgelopen seizoen was een bijzonder seizoen, waarin i.v.m. het inplannen van wedstrijden een flexibele 

instelling van alle teams gevraagd werd. Na een zeer kort seizoen in 2020-2021 hebben we afgelopen seizoen 

de competitie, met de nodige inspanningen, uit kunnen spelen. H4, H6 en D2 en de meeste jeugdteams hebben 

zelfs alle competitiewedstrijden kunnen spelen.  

Er waren dit seizoen maar liefst twee kampioenschappen bij de jeugd: jongens B in de najaarscompetitie en 

meisjes C2 in de voorjaarscompetitie. 

De bijzonderheden van afgelopen seizoen: 

− in december en januari i.v.m. Corona geen competitie en in eerste instantie ook geen trainingen; 

− na opheffing maatregelen werd de competitie direct herstart; 

− half februari code rood op vrijdag en dus geen wedstrijden vanwege de storm; 

− versoepelde invalbepalingen; 

− veel uitval van wedstrijden door Corona-besmettingen binnen een team; 

− verlenging van de competitie tot in mei, 20 mei laatste wedstrijdavond; 

− geen pd-wedstrijden, geen kampioenen en degradatie bij de senioren; 

− eindrangschikking op basis van wedstrijdquotiënt = wedstrijdpunten / gespeelde wedstrijden. 



 
 

Dit, en het feit dat de Wielepet uitviel op een wedstrijd-vrijdagavond, zorgde dit seizoen voor een record aantal 

wedstrijdwijzigingen. Daaruit voortvloeiend is er veel contact geweest met de aanvoerders, contactouders en 

de wedstrijdsecretarissen van de andere verenigingen.  

 

In onderstaand overzicht is het eindresultaat van het afgelopen seizoen weergegeven.  

 

Team Klasse Plaats eindstand 

Heren 1 1 10 

Heren 2 2 4 

Heren 3 2 9 

Heren 4 3 5 

Heren 5 3 2 

Heren 6 4 10 

Dames 1 3 5 

Dames 2 3 5 

Dames 3 4 8 

 

Team Klasse najaar Plaats najaar Klasse voorjaar Plaats voorjaar 

Meisjes A1 2 5 2 4 

Meisjes A2 - - 3 2 

Meisjes B1 2 5 - - 

Meisjes C1 2 4 2 4 (5) 

Meisjes C2 - - 3 1 (kampioen) 

Jongens B1 2 4 (kampioen) 2 4 

CMV N6 1 - - 3 7 

CMV N5 1 Deelname toernooi - - 

CMV N4 1 Deelname toernooi Deelname toernooi 

 

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

zelf bepalen op welk niveau de teams ingeschreven worden. De seniorenteams komen in het nieuwe seizoen 

uit in dezelfde klasse als dit seizoen. Heren 3 is vervallen. 

Monza gebruikt het DWF al sinds de Nevobo ermee is begonnen. Komend seizoen gaat de sterk verbeterde en 

gebruikersvriendelijkere versie 2.0 live. Met deze nieuwe versie zijn geen spelerspassen meer nodig. Tevens 

kan er slechts één persoon in het formulier. Belangrijk voor komend seizoen: zorg ervoor dat je als teller zelf in 

kunt loggen in het DWF. Het nieuwe DWF is vanaf 1 september beschikbaar. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking in mijn jaren als wedstrijdsecretaris en in het 

bijzonder voor alle medewerking bij de wedstrijdwijzigingen van het afgelopen seizoen. Ik draag het 

wedstrijdsecretaris-stokje over aan mijn opvolger. Allemaal veel spelplezier met mooie resultaten toegewenst.  

Harriët Goossens 

JAARVERSLAG SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINAAT  

Als scheidsrechterscommissie kunnen wij weer vol plezier terugkijken op een jaar waarin alle wedstrijden 

gefloten zijn. De vele wijzigingen dit seizoen, soms op het laatste moment, vroegen veel geduld en 

aanpassingsvermogen van de vrijwilligers. Gelukkig was er iedere keer wel een scheidsrechter die de 

belangrijkste taak in en buiten het veld waarnam.  



 
Het doel wat we ons dit jaar hadden gesteld, namelijk dat iedereen zijn eigen niveau mag fluiten, is bijna 

behaald. Gelukkig halen steeds meer leden gelijk hun Volleybal Masterz. Nu rest ons de taak alleen nog om te 

zorgen dat iedereen zijn eigen niveau kan en wil fluiten.  

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die dit jaar weer een wedstrijd gefloten hebben, een wedstrijd geteld 

hebben of op een andere manier geholpen hebben om een wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Het is voor mij nu tijd om het fluitje over te dragen naar Evelien van Buuren. 

Matthijs Kloosterman  

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE  

Ook dit seizoen was er weer een lockdown waardoor we wat minder hebben kunnen trainen dan normaal en 

hebben we een enkele keer moeten uitwijken naar een training op de zaterdag, maar er zit al verbetering in 

qua trainingsuren ten opzichte van vorig seizoen! Dit seizoen gaan we er natuurlijk met frisse moed weer 

tegenaan, ervan uitgaande dat we weer de volle 100% trainingsuren kunnen maken. 

Dit seizoen zijn er een aantal trainers druk in de weer geweest met de opleiding Volleybaltrainer-2 (VT-2) 

cursus. Een zeer leerzaam traject waar de cursisten veel nieuwe opvattingen en oefeningen aan over hebben 

gehouden. Alleen de Proeve van Bekwaamheid moet begin dit seizoen nog behaald worden voor het officiële 

diploma. 

Voor de teamindeling zijn deze keer weer de inspraaksessie gehouden, waar veel goede input uit kwam, met 

als eindresultaat weer goed gevulde teams (dit seizoen waren er wat krappe teams qua bezetting) en geen 

enkele klacht over de uiteindelijke concept teamindeling.  

Voor komend seizoen willen we ook weer gaan kijken of we cursussen kunnen aanbieden aan trainers en 

hulptrainers die dit leuk en interessant vinden. Ook gaan we dit seizoen kijken of er een technische leerlijn 

opgesteld kan worden voor trainers om meer structuur en houvast te creëren. Hopelijk kunnen we dan samen 

de vereniging weer naar een hoger niveau trekken met nog leukere trainingen. 

Tim Zegveld 

JAARVERSLAG JEUGDCOÖRDINAAT 

Het seizoen startte met één MA-, één MB-, één JB- en één N6-team en een kleine groep mini’s ( met vier 

ingeschreven leden). Al snel groeide het aantal mini’s, MC, JB en MB naar grotere aantallen, waardoor er in de 

2e helft van het seizoen twee MC-teams gemaakt konden worden. Bij de JB waren er net niet genoeg voor 2 

teams, waardoor zij door speelden met een groot team. Door nieuwe aanvulling bij de MB konden er meiden 

doorgeschoven worden naar de MA waardoor de teams ruimer kwamen in het aantal spelers en de MB werd 

een MA-team om spelen buiten mededinging op te heffen.   

Ondanks de Corona heeft de jeugd eigenlijk een volledige najaarscompetitie kunnen spelen. De JB werd 

najaarskampioen wat, zodra het kon, werd gevierd met medailles en een taart. MC2 is voorjaarskampioen 

geworden en zij hebben hun medailles op het strand ontvangen. De mini’s werden in niveau 4 een paar keer 

nummer 2 en zelfs ook nummer 1 van de dag poule. 

Het was een lang seizoen door Corona, maar werd met een top activiteit bij The City gezellig afgesloten. 



 
Voor komend seizoen zal de jeugd starten met één MA-, één JA, één, JB en twee MB-teams. Daarnaast is er een 

MC-team in opbouw en zullen de mini’s ook weer aan toernooien deel gaan nemen.  

Voor de meeste jeugdteams zijn trainers gevonden voor het komende seizoen, maar we zijn momenteel nog 

wel op zoek naar een hoofdtrainer voor JA (dag en tijd nog niet bekend) en MC (woensdag van 17:00-18:15 

uur).  

Annemarie v/d Heide 

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 14 augustus 2022).  

 Start 
seizoen 
2021-2022 

Afmeldingen Aanmeldingen Verschil Eind seizoen 
2021-2022 

Verdeling 
seizoen 
2022-2023 

Mini 7 3 11 + 8 15 9 

Jeugd A, B 
en C 

31 4 14 + 10 41 45 

Senior 
(inclusief 
meetrainers) 

77 17 10 - 7 70 72 

Recreanten 11 1 3 + 2 13 13 

Totaal 126 25 38 + 13 139 139 

 

Afgelopen seizoen is het ledenaantal met netto 13 leden toegenomen. Hiermee is de helft van de daling van 

het (corona-)seizoen 2020-2021 weer goed gemaakt. Deze toename is het gevolg van veel nieuwe 

aanmeldingen bij de mini’s en de jeugd. 

De Nevobo heeft afgelopen seizoen de uitgifte van nieuwe spelerspassen beperkt. Vanaf komend seizoen 

behoren de papieren spelerspassen en het zoekraken ervan tot de historie. De Nevobo gaat volledig over op 

digitale spelerspassen. Competitiespelers worden verzocht, indien noodzakelijk, uiterlijk 30 september een 

goed gelijkende pasfoto aan te leveren voor Sportlink. Pasfoto’s kunnen gemaild worden naar 

ledenadministratie@vvmonza.nl. Leden die geen (goede) pasfoto hebben worden per email geïnformeerd door 

ondergetekende. 

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 nevobo.nl . Dit laatste is alleen mogelijk voor 

competitie-spelende leden. 

Een mooi seizoen toegewenst. 

Harriët Goossens 
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JAARVERSLAG BEACHCOMMISSIE  

Ook dit jaar zijn er weer beachtrainingen georganiseerd op het stand van Ter Heijde. Vanwege het uitgelopen 

zaalvolleybal seizoen, zijn we eind mei het strand op gegaan met c.a. 60 aanmeldingen in de diverse 

trainingsgroepen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, was er geen wekelijkse inschrijving meer benodigd en 

waren de trainingen openbaar en voor iedereen toegankelijk. Ook de vergunningen waren dit jaar niet meer 

benodigd en volstaan kon worden met een melding bij de omgevingsdiensten.  

Dit jaar is er verder een “verkort” beachseizoen geweest, waarbij gewoon contributie gevraagd is aan de 

deelnemers. Het budget uit de contributie is besteed aan de opslag van het beachmateriaal op het strand, het 

standaard onderhoud van het materiaal en een leuke Monza gift voor de deelnemers (dit jaar zijn er Monza 

bidons uitgedeeld). 

In het totaal zijn er c.a. 40 Jeugdleden die zich hebben aangemeld voor de beachtrainingen waarvan drie 

deelnemers van buiten de vereniging. Bij de senioren zijn er ca. 35 aanmeldingen geweest waarvan zes 

deelnemers buiten de vereniging. Daarnaast zijn er ook altijd leden en ook niet leden die eenmalig hebben 

gekeken of meegedaan met een training. Kortom we kunnen spreken over een druk en succesvol beach-

seizoen. 

Tot volgend jaar,  

De beachcommissie 

JAARVERSLAG EVENEMENTENCOMMISSIE  

Het seizoen 2021-2022 stonden 4 verschillende evenementen op de planning. Als evenementencommissie 

waren wij voornemens te organiseren: 

− 2 toernooien (champagne toernooi en eindtoernooi) 

− Vollebowl (bowlen) 

− Monza Pubquiz 

Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk geweest alles te organiseren en zijn er 3 evenementen 

komen te vervallen. Wat wel bleef staan was een eindtoernooi dat plaatsgevonden heeft op 17 juni. Op deze 

Helemaal Hollandse Avond hadden we weer als vanouds een volle zaal met maar liefst 18 deelnemende teams! 

Er kon op 3 niveaus gestreden worden om poulewinst en uiteraard was er ook een originaliteitprijs voor het 

best verkleedde team. Door de hoge opkomst en drie veldsponsoren hebben we er een groot succes van 

kunnen maken. 

We hopen komend seizoen dat alle evenementen doorgang kunnen vinden en wellicht komt er rond het WK 

volleybal ook nog een “Nederland support avond”. 

De evementencommissie 

JAARVERSLAG COMMUNICATIECOMMISSIE  

De communicatiecommissie heeft het afgelopen seizoen geen leden bereid gevonden om de taak van 

commissielid op zich te nemen. Helaas betekent dit dat het niet voldoende lukt om als vereniging zichtbaar te 

zijn op onze website en social media. Dit is een aandachtspunt voor komend seizoen waar we graag meer in 

willen investeren. Wel is het afgelopen seizoen een plan gemaakt om te kijken hoe we kunnen zorgen dat er in 

ieder geval wekelijks berichten geplaatst worden. Indien we deze commissie gevuld krijgen met enthousiaste 



 
leden, zal hen dit handvaten bieden om de zichtbaarheid van Monza beter te krijgen dan het afgelopen seizoen 

het geval was.  

De communicatiecommissie 

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE  

Helaas is er dit seizoen geen actieve sponsorcommissie geweest. Mocht er interesse zijn om de 

sponsorcommissie op te pakken of te versterken, mail dan naar onze waarnemend coördinator Binding & 

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