Verslag secretaris seizoen 2017-2018
1.

Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestond dit seizoen uit de volgende personen:
Voorzitter
Erik Heuver
Secretaris
Bas Kolkman (per 01-04-17 gestopt); opvolger Jan-Pieter
van Vree (wnd vanaf 1-4-17 definitief vanaf ALV 2017)
Penningmeester
Bart Vrerink
Lid
Stefan Scholten
Lid
Helmut van Rhee
Lid
Jan Fikken
Adspirant-lid
Melanie Tibbe
Adspirant-lid
Romy van den Heuvel
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we afscheid genomen van de
bestuursleden Linda Slag, Bas Kolkman en Ewald Wennemers. Aan in totaal 19 jaar
bestuurslidmaatschap kwam zo een einde.
Voorzitter Erik Heuver was aftredend, maar koos voor een vierde termijn. Daar was
de vergadering het mee eens.
In plaats van Ewald Wennemers kwam Bart Vrerink als nieuwe penningmeester. JanPieter van Vree zet het waarnemend secretariaat om in een definitief. Jan Fikken
tekende voor nog drie jaar bij als bestuurslid en in plaats van Linda Slag komen
Melanie Tibbe en Romy van den Heuvel als adspirant-lid in het bestuur.
Overige organisatie
Tijdens het afgelopen seizoen zijn er weer een aantal leden overleden. Op de website
wordt hier aandacht aan besteed, middels een in memoriam. Daarnaast wordt de
avondwake en/of begrafenis bezocht door een bestuursafvaardiging en een bloemstuk
besteld.
Ook zijn er weer een aantal mensen binnen onze vereniging geblesseerd geraakt of
gedurende een korte of lange periode (ernstig) ziek geweest. Aan al deze personen is
door het bestuur rechtstreeks of via de commissies en begeleiding van de elftallen
aandacht besteed door een bezoekje, attentie of kaartje.
Gelet op ons grote aantal leden is het mogelijk dat het bestuur bepaalde persoonlijke
aangelegenheden heeft gemist. Het bestuur betreurt dit en doet een herhaalde de
oproep aan alle leden om haar te informeren over relevante zaken in het kader van
lief en leed. De lief- en leedregeling geeft aan welke richtlijnen het bestuur hanteert.
2.

Voetbal

De Zweef 1 kwam dit seizoen uit in de 1e klasse E. Een hele bijzonder seizoen, omdat
het verschil tussen kunstgras-gewoon gras zo duidelijk werd. Na de winterstop liep de
zweef vijf wedstrijden achterstand op. Een krankzinnige situatie. Trainer Anton
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Wennemers zegt daarover: “Wat waren we trots, met de borst vooruit nadat we ons
veilig hadden gespeeld. In maart stonden we op de laatste plaats in de ranglijst met
nog een aantal inhaalwedstrijden tegoed. Er is wat gebeurd in de groep wat moeilijk
een naam te geven is. Wat wel duidelijk is dat een aantal spelers gegroeid zijn in hun
spel ( zie hier boven de verwachting voor aanvang van het seizoen ). Dat we weer
oerdegelijk waren zoals andere clubs dat van De Zweef kennen. Nooit opgeven en
schouders eronder.
De spelers gingen met veel bravoure en inzet de wedstrijden tegemoet. Nooit klagend
over 3 wedstrijden in 1 week. Het is ons net niet gelukt om 9 punten in 8 dagen te
halen. We zijn blijven steken op 7 punten, wat een geweldige prestatie is. De
waardering van vele supporters met name bij thuiswedstrijden was zeer groot.”
De Zweef VR1 kwam dit jaar opnieuw uit in de 1e klasse. De verwachring was dat het
team het moeilijk zou krijgen en zo was het ook. Door een smalle selectie en veel
(ernstige) blessures werd het team in de loop van het seizoen zodanig verzwakt dat
degradatie onafwendbaar werd. In een laatste krachtsinspanning kwam het team
terecht in de nacompetitie, maar kon daarin niet meer de kracht opbrengen het
verbvlijf in de 1e klasse te verlengen. Dit seizoen was het laatse van trainer harry
Legtenberg, die wordt opgevolgd door Kevin ter Haar.
De Zweef 2. Hoewel in de winterstop niemand er nog maar een cent voor gaf, heeft
De Zweef 2 zich gehandhaafd in de reserve-Hoofdklasse. Zonder nacompetitie. Trainer
Niels Kolkman slaagde er na de winter in zoveel punten te verzamelen dat de jongens
nu vakantie hebben. Daar was heel veel voor nodig. Hard werken, teamgeest
met ruimte voor een lolletje. De inzet van heel bruikbare krachten uit derde en vierde
n A1. In de allerlaatste wedstrijd tegen Heino kwam De Zweef met 1-0 voor, maar
verzuimde de kansen op 2-0 daarna af te maken. Daardoor werd het extra spannend.
Toen "goof old" Niels Hegeman vlak voor tijd de 2-0 binnen schoot, ontplofte het
stadion. Klassebehoud. Feest, bier en jammer genoeg afscheid van trainer Niels
Kolkman die besloten heeft het wat rustiger aan te gaan doen.
De Zweef 3 kwam dit seizoen opnieuw uit in de reserve 3e klasse, maar sloot dit af
met het kampioenschap. Verdiend en meer dan terecht. Jammer is het dat het derde
met ingang van het nieuwe seizoen geen selectieteam meer is. Dit feit liep paralel aan
(en had dus niets te maken met) het besluit van Demis Galgenbeld om als trainer te
stoppen.
Behalve het derde werden ook het vierde en zesde kampioen. Op dezelfde dag en als
kers op de taart speelde het eerste zich die dag ook vrij.
Trainers
De Zweef streeft naar gediplomeerde trainers voor (in ieder geval) de selectieteams
van de senioren- en jeugdteams. Hieronder een overzicht van de trainers van de
verschillende selectieteams.
De Zweef 1
De
De
De
De
De

Anton Wennemers (hoofdtrainer) Andre Smal (assistent-trainer)
Willy Vreeling (keeperstrainer)
Zweef 2
Niels Kolkman
Zweef 3
Demis Galgenbeld
Zweef VR1
Harry Legtenberg
Zweef JO19-1 Harco Evers
Zweef JO17-1 Dennis Keser
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De
De
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Zweef
Zweef
Zweef
Zweef

JO15-1
JO13-1
JO11-1
JO9-1

Sven Dikkers
Hermen van Nijen
Jeffrey Jannink
Hermen van Nijen/Pim Weijers

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestond gedurende het seizoen uit: Stefan Scholten (voorzitter),
Robin Souverijn (secretaris), Hans Knobben (wedstrijdsecretaris JO19- t/m JO13jeugd), Lisanne Dikkers (wedstrijdsecretaris JO11 t/m JO8-jeugd), René Jannink
(technische zaken) en Rik Engbers (ondersteuning/internet).
De taken van de jeugdcommissies zijn met name gericht op de praktische organisatie
rondom de wedstrijden en trainingen. Hebben alle teams een trainer en leider, zijn er
voldoende materialen, hoe wordt het trainingsschema in elkaar gedraaid enz.
De jeugdcommissie is daarnaast ook verantwoordelijk voor enkele evenementen,
zoals het Kas Woudsma Toernooi, het open huis met ontbijt voor de F-jeugd en het
ouder-kindvoetbal.
Pupillenvoetbal nieuwe stijl
In dit seizoen introduceerde de KNVB de eerste fase van het nieuwe pupillenvoetbal.
Voor de categorien JO8 en JO9 gaat het om wedstrijden op kwartvelden, 6 tegen 6,
geen ranglijsten meer etc. Kortom meer focus op spelplezier i.p.v. resultaat.
Voorjaarstoernooi voor mini’s en JO7-competitie in het leven groepen
In samenwerking met vv Hellendoorn is dit seizoen opnieuw een voorjaarstoernooi
voor mini’s gehouden en opnieuw een groot succes. Daarnaast besloten DES,
Hellendoorn, SVVN en De Zweef een JO7-league te starten. Dit kwam voort uit
overleg
van deze clubs over het mini-voetbal. Iedere club biedt deze 4 tegen 4 voetbalvorm al
jaren aan voor de allerjongste jeugd van 4 tot en met 6 jaar. En ieder doet dat op zijn
eigen manier. Maar naast de onderlinge verschillen zijn er natuurlijk veel meer zaken
die ons binden. Een belangrijke vraag waar alle clubs echter mee kampen is hoe we
de oudste spelers van deze leeftijdscategorie beter kunnen voorbereiden op het 6
tegen 6 competitievoetbal vanaf de O.8-jeugd. Iedere club heeft 6-jarigen die
eigenlijk nog te jong zijn om deel te nemen aan de Onder 8 competitie, maar die al
wel een extra uitdaging aan kunnen. We waren het dan ook snel eens dat we dit
‘probleem’ het best samen kunnen en moeten oppakken.
Het idee werd geboren om vanaf het voorjaar 2018 te starten met een O.7-League.
Op 4 zaterdagen werden er op wisselende locaties wedstrijdjes 6 tegen 6 gespeeld
met de geldende KNVB-regels van het nieuwe pupillenvoetbal als basis. Het
belangrijkst was dat de kinderen plezier hadden en ervaring op deden met het 6 tegen
6 voetbal. Resultaat was daarbij van ondergeschikt belang en dus werd er geen
klassement bijgehouden.
Dit voorjaar deden v.v. DES en De Zweef met twee teams mee en SVVN en v.v.
Hellendoorn ieder met 1 team.
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Afscheid
Dit seizoen was ook het laatste waarin Stefan Scholten als coordinator mini’s op het
veld stond. Een dikke tien jaar deed hij erover om het mini-voetbal van onze club tot
het mooiste en beste te maken wat er in onze gemeente is. Een prestatie om trots op
te zijn.
Seniorencommissie
De seniorencommissie bestond gedurende het seizoen uit: Henk Grondhuis
(voorzitter), Gerard te Kiefte, Harry Hoonhorst, Gerrit ten Dam en Hans Knobben
(wedstrijdsecretaris).
De mannen van de seniorencommissie houden zich voornamelijk bezig met de
wedstrijdzaken rondom de recreatieve elftallen (De Zweef 4 t/m 7, De Zweef Za2,
Za3, De Zweef Vr2, De Zweef 45+ 1 en 2 en De Zweef 35+). Het aanstellen van
scheidsrechters, afspraken met begeleiding over fluiten van jeugdwedstrijden en
ontvangst van tegenstanders en scheidsrechters bij thuiswedstrijden behoren tot het
takkenpakket. Daarnaast de seniorencommissie aan het einde van het seizoen het
mixtoernooi voor alle senioren en de A-jeugd.
Voor de tweede keer draaide dit seizoen de onderlinge competitie in de gemeente
Hellendoorn voor 35+ers. Een groot succes. Teams spelen 7x7 en komen uit tegen
spelers van ed andere verenigingen in onze gemeente. Na afloop is het gezellig
doorzakken. Men speelt op een aantal vrijdagavonden.
Nieuwe ontwikkelingen
Wat zich al meer dan tien jaar geleden al aandiende in een onderzoek dat we toen
hielden onder de leden, krijgt steeds meer vorm; namelijk het voetballen op zaterdag.
De belangstelling daarvoor neemt ook bij de Zweef steeds meer toe. Er wordt zelfs
hier en daar de vraag opgeroepen hoe snel De Zweef met z’n standaardteam ook op
zaterdag speelt. Of het zo’n vaart gaat lopen, is onduidelijk. De kans is echter zeker
aanwezig.
3.

Financiën

Algemeen
Het seizoen 2017/2018 past prima in het rijtje 2014/2015, 2015/2016 en 2016-2017.
Over de hele linie sportief gezien naar behoren en financieel goed. Veel spannender
wordt het niet. In het afgelopen seizoen liep het hoofdsponsorschap af dat vier jaar
daarvoor werd afgesloten met Hugo Kok van Uitzendbureau Oost-Nederland en
George Praas van Transmission. Een aantal gesprekken met deze heren en onze
sponsorcommissie heeft ertoe geleid dat het sponsorschap met opnieuw vier jaar is
verlengd.
Met daarbij een co-sponsorschap van Ramon Zomer van Ramon Zomer Intersport en
Robbin ter Hedde en Frank Twilhaar van Reflexpromotions. Onze dank is groot aan de
hiervoor genoemde heren. Daarnaast een pluim voor de sponsorcommissie met het
behaalde resultaat. Deze nieuwe overeenkomst brengt rust en een stevig financieel
fundament met zich mee waarop de club verder kan bouwen.
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Want we zijn ambitieus en krijgen de komende jaren pittige investeringen voor de
kiezen. Naast het reguliere onderhoud moeten we voor de middellange termijn, de
komende drie jaren, denken aan het vervangen van de ketels in kleedkamers en het
vervangen van het dak van het oude gedeelte van onze accommodatie. Wij gaan
ervanuit dat de kosten die hiermee gepaard gaan uit eigen middelen gefinancierd
kunnen worden.
Door prive-omstandigheden kon de nieuwe penningmeester niet doen wat we van
hem verwachtten. Rekeningen en andere betalingen bleven daardoor te lang liggen.
Inmiddels heeft oud-penningmeester Ewald Wennemers de taak tijdelijk op zich
genomen in afwachting van een nieuwe benoeming.
Sponsoring
De inkomsten uit sponsoring zijn een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging.
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het het binnenhalen van nieuwe
sponsoren en het beheren van de relaties met bestaande sponsoren. De
sponsorcommissie bestond uit de volgende leden: Jan Fikken (voorzitter), Dennis
Blankhorst, Ronnie Willems, Martijn Evers, Charles Rozendal, Paul Souverijn, Marcel
Eilders en Harold Westendorp.
Ook dit seizoen was Uitzendbureau Oost-Nederland (Hugo Kok) weer de hoofdsponsor
van onze vereniging, met als belangrijke subsponsor Transmission (George Praas).
Tijdens het seizoen hebben deze twee hun contract verlengd en zijn Refex En Zomer
toegestreden als co-sponsoren.
4.

Facilitair

Kunstgras
Aan het einde van het seizoen werd duidelijk dat door uibreiding van het aantal velden
voor de hockeyvereniging HCHN op Gagelman kunstgras zou moeten komen voor DES
en De Zweef en zo waar voor beide clubs een veld. Door slim te opereren ging de
gemeente een deal aan met Ten Cate voor de aanleg van vier velden (drie op
Gagelman en een bij Hulzen). Omdat het wat Ten cate betreft ook gaat om innovatie,
kwam men van die kant ook met geld over de brug. Win-win dus. Zo kreeg De Zweef
een geweven kunstgrasveld zonder infill (en dus gezeur over korreles), DES een
getufd veld non-infill en de hockey een waterveld. Een prachtige ontwikkeling, want
door deze deal kren DES en De Zweef de twee kunsgrasvelden ook ee jaar eerder dan
gepland.
Een punt van aandacht is dat de gemeente de noodzaak van aanleg van drie
kunstgrasvedeln voor de voetbal geheel onderstreepte, maar voor het eerst de
consequentie (= betalen) niet meer nam. Voor één veld moest de BLOS het maar
uitzoeken. Nieuw beleid dus waar in de toekomst meer verenigingen “last” gaan
krijgen?
Fanshop
Door het vertrek van Monique Kok als (enige) gangmaker van onze fanshop ontstond
de vraag wat we daarmee moesten. Al snel ging het balletje rollen en bleek er een
heel enthousiaste groep dames bereid de shop te gaan runnen. Dat gebeurde heel
voortvarend en met groot succes. Met leuke acties en andere initiatieven probeert de
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groep de fanshop tot grotere hoogte op te stuwen. Dank aan Ilse Wennemers, Yvonne
Kerkdijk, Linda Slag, Maaike Melenboer, Wendy Klein Koermap, Lisa Hegeman en
Marielle Brugman.
Clubgebouw
Onze accommodatie is ook een visitekaartje van onze vereniging. Op een goed
bereikbare, zichtbare plek aan de rand van het centrum, hebben we hebben een
prachtig, multifunctioneel clubgebouw. De kantine met fanshop en daarnaast de
verschillende vergaderruimten voor de elftallen en commissies is praktisch en voor de
reguliere activiteiten voldoende groot.
Natuurlijk blijven er altijd wensen, maar hier wordt gefaseerd ‘werk van gemaakt’
afhankelijk van de noodzaak en de kosten. Er is blijvend aandacht voor de renovatie
van het dak, het afvoersysteem onder het clubgebouw, de ketels voor de douches en
de voorraadkelder. Op dit moment is de keuze gemaakt om hier nog niet concreet
mee aan de slag te gaan, aangezien de situatie nog niet kritiek is. Wel is er geld
gereserveerd om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.
Kleedkamers
De kleedkamers zijn up-to-date met voldoende ruimte voor de materialen. Gelet op de
demografische ontwikkeling (minder kinderen, meer vergrijzing) in de gemeente
Hellendoorn besloot het bestuur geen extra kleedaccommodatie te bouwen, maar te
gaan werken met opbergrekken in de gang, zodat de roulatie binnen het
kleedkamergebruik sneller ging.
Opvallend is dat ondanks de demografische ontwikkelingen (dat zijn vaste gegevens)
het aantal jeugdleden niet afneemt; eerder toeneemt. Dat betekent dus niet dat de
cijfers niet kloppen, maar dat de jeugd massaal kiest voor voetbal.
Hierdoor loste het kleedkamer probleem dus niet op en waren we blij ook deze winter
weer gebruik te maken van de kleedkamers van NKC’51.
Terras en niet-roken
Onder auspicien van de sponsorcommisise verscheen aan het einde van het seizoen
bij de schuifpui een geheel extern gefinancierd terras. Daar kun je strakls lekker
buiten genieten van je biertje (in plastic) of je fris (in plastic), terwijl je NIET geniet
van je sigaretje. Niet alleen omdat dat niet is toegestaan, maar omdat met ingang
van het nieuwe seizoen De Zweef speelt op een Rookvrij sportpark. Dat wil de
gemeente en daar is het bestuur het mee eens.
Camera’s
Een en ander wordt in de gaten gehouden met een camera, want met ingang van het
afgelopen seizoen hebben we bij de club camerabewaking. Dat was nodig in verband
met steeds meer vernielingen in en aan de tribune. De aanleg is uitgebreid overlgd
met de politie.
Geluidoverlast
Het afgelopen seizoen zijn we als vereniging een paar keer geconfronteerd met
geluidoverlast n.a.v. klachten van buurtbewoners. Aangezien deze klachten terecht
waren, zijn we door de gemeente op het matje geroepen en hoefden we (net niet) een
fikse boete van 1000 euro te betalen. De volgende keer is het wel raak.
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5.

PR en Communicatie

GOAL Magazine
Het GOAL Magazine is het officiële cluborgaan op schrift en is het afgelopen seizoen in
juli 2017, december 2017, maart 2018 en juli 2018 verschenen. De redactie bestaat
uit Charles Rozendal, Bart Broens, Roy Nijenhuis, Erik Heuver, Bart van Rhee en JanPieter van Vree. Vaste bijdragen worden geleverd door Djarah Wijkamp en Sharon
Ponsteen.
Het magazine wordt door onze leden en sponsoren nog steeds goed ontvangen en
gewaardeerd. Inmiddels hebben verschillende verenigingen ons voorbeeld gevolgd.
Veel foto’s van activiteiten en prachtige artikelen van (oud)-Zwevers sieren de inhoud.
Als met al een prachtig magazine!
Website
Onze site wordt dagelijks door de webmasters bijgewerkt en heeft naast diverse Appgroepen de hoofdrol in de informatievoorziening naar de leden. De noodzakelijke
actuele informatie (uitslagen, afgelastingen, programma) wordt zo snel mogelijk op de
site geplaatst. Daarnaast worden er na afloop van de verschillende activiteiten mooie
fotoverslagen geplaatst. Aan het begin van het seizoen wordt van alle jeugdteams een
teamfoto gemaakt, die ook op de site zal zijn terug te vinden als de ALV akkoord gaat
met de uitwerking van de nieuwe privacywet (AVG).
Programmaboekje
Tijdens wedstrijden van ons eerste elftal wordt er door de spelers van De Zweef A1 al
jaren een programmaboekjes verkocht. Daarnaast worden er door de A1-spelers loten
verkocht voor de loterij. De prijzen van de loterij worden ter beschikking gesteld door
onze sponsoren Intersport, Wijn- en Whiskeyhuis en Slagerij Pennings. Pieter van
Vree Communicatie verzorgt tweewekelijks dit boekje.
Publiciteit
De publiciteit over De Zweef in de media is hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens
die De Zweef actief opstuurt naar die media. Soms halen die de van onze website
(www.dezweef.nl). Wedstrijdverslagen en nieuwswaardige informatie wordt vaak
integraal of samengevat overgenomen in een krant of op een website.
Van de wedstrijden van De Zweef 1 wordt een kort verslag geschreven in de
Twentsche Courant Tubantia. Bij belangrijke wedstrijden kan er een verslaggever en
fotograaf op bezoek komen en komt er een groot verslag in de krant. In de lokale
weekbladen wordt naast De Zweef 1 ook aandacht besteed aan De Zweef VR1, de
beloftenteams (jongens en meisjes) en eventuele kampioenschappen.
Nieuwe privayregels
Per 1 mei 2018 is de AVG van kracht. AVG staat voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De nieuwe wet dwingt De Zweef verregaande maatregelen te
nemen om de privacy van de leden te beschermen.
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De nieuwe wet verplicht ons een groot aantal maatregelen te nemen om de privacy
van de leden te beschermen. Er moeten registers worden bijgehouden,
geheimhoudingsverklaringen worden getekend, beveiligde toegangen worden gemaakt
op computers enz. enz.
Voor de overheid zijn we in dit geval vergelijkbaar met bedrijven als Philips of
Heineken. We moeten allemaal aan dezelfde regels voldoen. Dat betekende voor ons
een grote hoeveelheid extra werk, waarmee we een tijdje bezig zijn geweest.
Zo is er een privacyreglement gemaakt dat staat op onze website www.dezweef.nl.
Onder meer onder het kopje “Belangrijke informatie” is het reglement daar terug te
vinden. Als je alles wilt weten, moet je het maar eens doorlezen. Nieuwe leden wordt
op het inschrijfformulier gevraagd of ze het document hebben gelezen.
6.
Maatschappelijk
Sinds 2014-2015 is er structureel aandacht voor de maatschappelijke rol van onze
vereniging. Er maken verschillende organisaties gebruik van onze accommodatie:
Stichting de Zonnebloem, Katholieke Bond voor Ouderen, Parkinson Club en het
wijkteam van Aveleijn. Het wijkteam van Aveleijn draagt ook haar steentje bij aan het
onderhoud van onze accommodaties. Op woensdagmiddag bestaat de mogelijkheid
om aan te schuiven voor een heerlijke maaltijd voor een bedrag van € 5,= (voor-,
hoofd- en nagerecht). Om zichtbaar te maken dat zij aanwezig zijn, wordt dit sinds
september kenbaar gemaakt door enkele Avelelijnvlaggen voor de ingang van de
acommodatie te plaatsen.
Ook incidenteel wordt er door organisaties gebruik gemaakt van onze accommodatie.
Zo heeft Veilig Verkeer Nederland de basisschool leerlingen laten ervaren hoe de
‘dode hoek’ van een vrachtwagen werkt. In september heeft de organisatie van de
Strongmanrun onze kleedkamers gebruikt.
7.
Vrijwilligers
De Zweef bestaat dankzij de inzet van tallloze vrijwilligers. Het exacte aantal is
onbekend, maar een schatting leert dat er meer dan 300 mensen als vrijwilliger
binnen onze vereniging actief zijn. De inzet varieert tot meer dan een dagtaak per
week tot enkele uurtjes per maand of seizoen.
Het bestuur wil benadrukken dat wij blij zijn met alle vrijwilligers en daarom ook
iedereen zeer hartelijk bedanken! Van klussenploeger tot kaartjesverkoper en van
lijnentrekker tot bezorger van ons magazine. Van leider tot trainer.
Het is mooi dat veel mensen zich verbonden voelen met de ‘Zweeffamilie’ en bereid
zijn om hier iets extra’s voor te doen. Als bedankje voor alle ‘medewerkers’ is er in
september een medewerkersavond gehouden met een muzikebingo en een mobiele
patatkraam. Ondanks deze nieuwe initiatieven zijn de vrijwilligersavonden de laatste
jaren matig bezocht. Het bestuur heeft zich afgevraagd of daarmee moet dordem
doorgegaan en is tot de conclusie gekomen te stoppen en in plaats daarvan weer over
te gaan tot bezorging van een kerstattentie.
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Een bijzonder afscheid
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is afscheid genomen van Johan Kok als beheerder van
het clubgebouw. Bij zijn afscheid is Johan benoemd tot erelid van onze vereniging.
Althans, de ongeveer 200 aanwezigen gaven tijdens de nieuwjaarsreceptie met
daverend applaus instemming met het voorstel van het bestuur om Johan bij de
eerstkomende ledenvergadering tot erelid te benoemen, want zo schrijven de regels
dat voor. Johan Kok kreeg de onderscheiding voor vele jaren vrijwilligerswerk voor
“zijn” club. Nagenoeg elke dag was hij in het gebouw aanwezig om noodzakelijke
werkzaamheden te verrichten.
Johan vervulde sinds het begin van de jaren zeventig in de vorige eeuw diverse
functies binnen de club. Zo was hij bestuurslid en voorzitter van supportersvereniging
De Vriendenkring en leider van het eerste elftal. In 1998 begon hij als beheerder van
de clubaccommodatie. Dat deed hij niet alleen, maar samen met zijn vrouw Annie, die
vanaf de opening van ons eigen clubhuis in 1972 al deel uit maakte van de groep
dames die wekelijk het clubhuis tot in de kleinste hoeken en gaten schoonmaakte.
Annie stopte tegelijk met haar man.
En dat niet alleen: Het was ook bijna de voltallige schoonmaakploeg die tijdens deze
nieuwjaarsreceptie afscheid nam. Voor Ria Blankhorst en Dora Legtenberg stopte de
teller op dik 40 jaar. Mien Poelakker draaide al 39 jaar mee; Gerda Middelkamp 37
jaar. Ria Kogelman had de “kortste” staat van dienst. Zij was 16 jaar van de partij.
Behalve deze dames stopten ook Johan Legtenberg en Bertus Poelakker.
Stagelopen
Johan ten Bok is binnen onze vereniging de coördinator voor het opleiden en
begeleiden van stagiaires. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van stagiaires
vanuit verschillende opleidingen. Daarnaast houdt hij zich bezig met
informatieavonden voor ouders van jeugdleden. Dit kan een algemene kennismaking
zijn (ouders nieuwe leden) of een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld fluiten van
jeugdwedstrijden). Door ziekte is zijn belangrijke werk (tijdelijk hopen we) wat hem
betreft stil komen te liggen. Het werk is opgepakt door het jeugdbestuur en
jeugdcoordinatoren.
8.
Activiteiten
De Zweef wil graag de leukste vereniging van Nijverdal zijn. Jaarlijks zijn er daarom
een groot aantal (terugkerende) activiteiten binnen onze vereniging. Niet alleen zijn
deze activiteiten leuk om aan deel te nemen, ze zijn ook broodnodig om de nodige
financiële middelen te creëeren.
Tijdens het afgelopen seizoen stonden onder meer op de agenda: de
medewerkersavond (september), de nieuwjaarsreceptie (januari), de playbackshow
en mini-playbackshow (januari). Dit seizoen werd het toneelstuk “Flikken Nijverdal; de
gestolen overwinning” opgevoerd.
Naast het bestuur zijn er nog een twee commissies druk met de organisatie van de
activiteiten. Binnen de jeugd (met name JO13 en lager) is dit de activiteitencommissie
en voor alle leden van De Zweef is dit de Vriendenkring.
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Vriendenkring
De Vriendenkring is in 1971 opgericht ter bevordering van initiatieven en activiteiten
en daarmee een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Zij verzorgt diverse
activiteiten voor de senioren en jeugd en draagt financieel bij aan de vereniging.
Gedurende het seizoen heeft de Vriendenkring een groot aantal activiteiten
georganiseerd: maandelijkse bingo en mannenbingo, oktoberfest, Super Sunday,
Sinterklaasavond, klaverjasmarathon, carnaval, de Paasactiviteiten (eierzoeken en –
gooien) en de fietstocht met Hemelvaart.
Tijdens de ledenvergadering in juni maakte voorzitter Claessen van de Vriendenkring
bekend dat men stopt met het Oktoberfest: De belangstelling liep terug, evenals het
aantal mensen dat zich verleedde. Ook verplaatsing naar de zondag namiddag bracht
niet meer volk op de been. In plaats van het Oktoberfest organiseert de Vriendenkring
nu twee Pubquizzen en schieten om de penaltybokaal. Dit onderdeel wordt tezamen
met een Summerparty een spetterend begin van het seizoen 2018-2019. Verder blijft
het programma qua activiteiten het komende seizoen gelijk, met uitzondering van een
extra Bingo aan het begin van het seizoen.
Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie Jeugd bestaat uit ouders van jeugdleden die invulling willen
geven aan het begrip ‘De leukste vereniging van Nijverdal’. De activiteitencommissie
heeft dit seizoen de volgende actviteiten georganiseerd: het Sinterklaasfeest en
Pietenbingo, mini-playbackshow, darttoernooi en spelletjescircuit, reisje F-jeugd,
kamp E-jeugd en activiteit D-jeugd. Het gaat met name om activiteiten tijdens de
‘winterperiode’ als het voetballen wat moeilijker wordt.
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt er in april een grote survival
sponsorloop georganiseerd. Alle inkomsten hieruit komen rechtstreeks ten goede van
de jeugd en is het budget voor alle voornoemde activiteiten.
9.

Omgeving

Gemeente Hellendoorn
Gedurende het seizoen heeft het bestuur regelmatig contact gehad met de gemeente
over verschillende aspecten: het onderhoud van de velden, aanleg van kunstgras, de
kadernota gezondheidszorg, rookvrij sportpark, geluidoverlast van activiteiten.

29 oktober 2018
Jan-Pieter van Vree, secretaris
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