
 
 

 
 

ALV  22-11-2017                                      secretaris@smashhoogeveen.nl Smash Hoogeveen                 1 
 

Bestuur BV Smash 

secretaris@smashhoogeveen.nl

 

JAARVERSLAG 
BV SMASH 

SEIZOEN 2016 - 2017 



 
 

 
 

ALV  22-11-2017                                      secretaris@smashhoogeveen.nl Smash Hoogeveen                 2 
 

 

Inhoud 

Inhoud ........................................................................................................................... 2 

1. Zwoegers 2016-2017 ................................................................................................ 3 

Jaarvergadering 2017 ...................................................................................................... 4 
1 Agenda ............................................................................................................................................................... 4 
2 Notulen jaarvergadering 2015-2016 ..................................................................................................................... 5 
3 Jaarverslag bestuur 2016-2017 ............................................................................................................................ 9 
4 Jaarverslag penningmeester 2016-2017 ............................................................................................................. 10 
5 Jaarverslag ledenadministratie .......................................................................................................................... 16 
6 Jaarverslag recreantencommissie ...................................................................................................................... 17 
7 Jaarverslag competitiecommissie ...................................................................................................................... 18 
8 Jaarverslag activiteitencommissie ..................................................................................................................... 20 
9 Jaarverslag toernooicommissie ......................................................................................................................... 21 
10 Jaarverslag trainerscommissie ......................................................................................................................... 25 
11 Jaarverslag wervingscommissie ....................................................................................................................... 27 
12 Jaarverslag sponsorcommissie ......................................................................................................................... 28 
13 Jaarverslag flagshipcommissie .........................................................................................................................29 
14 Jaarverslag  kascommissie ............................................................................................................................... 30 

 



 
 

 
 

ALV  22-11-2017                                      secretaris@smashhoogeveen.nl Smash Hoogeveen                 3 
 

 

1. Zwoegers 2016-2017 

Bestuur: Recreantencommissie:

Voorzitter Vacant Voorzitter Vacant

Secretaris Vacant Secretaris Vacant

Penningmeester Danny Victorie Vertegenwoordiger in bestuur Peter Velema

Ledenadministratie Henk Koehorst Coördinatoren: 

Lid namens recreanten cie. Peter Velema Maandag 1e – Vicktor Abrahams

Lid namens competitie cie. Vacant 2e – Martin van Brussel

Lid namens trainings cie. Alwin Hartman (tot en met maart '17) Dinsdag 1e – Fjodor Poort

Lid namens activiteiten cie Vacant 2e – Geu Sturing

Lid namens werving cie. Vacant Woensdag 1e – Jan Penninkhof

Lid namens sponsor cie. Jasper Haveman 2e – Anneke Kampman

Lid namens toernooi cie. Stefhan Koehorst Donderdag 1e – Leo Quiko

2e – Ameling Smith

Activiteitencommissie:

Voorzitter Vacant Trainerscommissie

Secretaris Jasper Haveman Trainer/Coördinator Vacant

Leden Riekje van der Laan Secretaris Stinne Rasmussen

Stephany de Jonge Hoofdtrainer Stinne Rasmussen

Meriam Quiko Trainer Matthijs Esser

Joyce Anholts Trainer Pim Nijmeijer (SL3 in opleiding)

Demi van der Veen Trainer Jos Rollman (SL2 in opleiding)

Begeleider Demi van der Veen

Sponsorcommissie: Begeleider Saied Taki

Voorzitter Jasper Haveman Begeleider Judith van Amerongen

Secretaris Jasper Haveman Begeleider Susan Strijker

Leden Jos Rollman Helpende hand (jeugdspelers) Jesse van der Veen

Stefhan Koehorst Helpende hand (jeugdspelers) Roel van Voorst

Helpende hand (jeugdspelers) Carlo Danner

Wervingscommissie:

Voorzitter Vacant Toernooicommissie:

Secretaris Vacant Voorzitter Stefhan Koehorst

Leden Jan Penninkhof Secretaris Ana Tolj

Leden Stefhan Koehorst

Technischescommissie: Riekje van der Laan

CCP Judith van Amerongen / Marc van der Veen Danny Victorie

Trainer Stinne Rasmussen Laura Renting

speler Henk Jan Nijmeijer Julian Kat

speler Riekje van der Laan Susan Strijker

Verena Mol

Competitiecommissie:

Coordinator/voorzitter: Judith van Amerongen / Marc van der Veen PR-commissie

Senioren Judith van Amerongen / Marc van der Veen PR-functionaris Melissa Santinge

Jeugd Marc en Lydia van der Veen Redactie nieuwsbrief Annelieke Reinders

Dorpencompetitie Jan Penninkhof Layout nieuwsbrief Wesley Anholts

Webmaster Elze Kool

Flagshipcommissie: Fotograaf Jan Penninkhof

Voorzitter Judith van Amerongen (tot en met 6 maart)

Leden Yvonne Drost (tot en met 6 maart) Diversen

Henk-Jan Nijmeijer (tot en met 6 maart) Vertrouwenspersoon Alie Koehorst

Edith Nijmeijer (tot en met 6 maart) Vertrouwenspersoon Dieleke Campmans

Lief en Leed Riekje van der Laan

Kerstattenties Jennifer Smits

Beheer/verk. shirts Marjan Bisschop

Beheer veershuttles Danny Victorie

Beheer nylonshuttles Jan Penninkhof



 
 

 
 

ALV  22-11-2017                                      secretaris@smashhoogeveen.nl Smash Hoogeveen                 4 
 

Jaarvergadering 2017 

1  Agenda 
Datum: woensdag 22 november 
Tijd: 20.00 uur  
Plaats: Kantine sporthal Valkenlaan  

 
Agenda:  
1. Opening door de voorzitter  
2. Notulen jaarvergadering 2016-2017  
3. Ingekomen stukken  
 
4. Jaarverslagen  
 
a. Bestuur  
b. Ledenadministratie  
c. Recreantencommissie  
d. Competitiecommissie  
e. Activiteitencommissie  
f. Toernooicommissie  
g. Trainerscommissie  
h. Wervingscommissie  
i. Sponsorcommissie  
 
5. Financieel verslag (jaarverslag penningmeester)  
6. Verslag kascommissie  
7. Dechargeverlening bestuur  
 
8. Begroting seizoen 2017-2018  
 
9. Benoeming bestuur  
Voor vacante plekken binnen het bestuur kan iedereen zich aanmelden tot voor het begin van de vergadering. De 
plekken staan tevens vermeld in het jaarverslag van het bestuur en zijn rood en dik gemarkeerd.  
 
Functie Naam Periode Kandidaten 
Voorzitter:  Vacant  aftredend 2019-2020   
Secretaris:  Vacant  aftredend 2019-2020   
Penningmeester:  Danny Victorie  aftredend 2017-2018  Herkiesbaar 
Trainers-cie  Vacant aftredend 2018-2019   
Activiteiten-cie  Vacant  aftredend 2019-2020   
Recreanten-cie  Peter Velema  aftredend 2018-2019   
Wervings-cie  Vacant  aftredend 2019-2020   
Competitie-cie  Vacant  aftredend 2019-2020  Marc van der Veen 
Toernooi-cie  Stefhan Koehorst  aftredend 2018-2019   
Sponsor-cie  Jasper Haveman  aftredend 2018-2019   
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2  Notulen jaarvergadering 2015-2016 
Datum:   woensdag 2 november  
Tijd:   20.00 uur  
Plaats:   Kantine sporthal Valkenlaan  
 
Aanwezigen:  
 
Bestuur:  Bert Nijmeijer, Danny Victorie, Raymond van den Brink, Stefhan Koehorst, Henk Koehorst, 

Alwin Hartman, Jasper Haveman, Peter Velema  
 
Commissieleden:  Riekje van der Laan, Ameling Smith, Henk Jan Nijmeijer, Matthijs Esser, Mark van der Veen, 

Patrick Keyner, Susan Strijker, Annelieke Reinders, Jan Penninkhof, Vicktor Abrahams, 
Lambert ten Buur, Pim Nijmeijer  

 
(Ere)leden en ouders:  Rene Bodegraven, James Anderson, Esther Houkes,  
 
 
Afmeldingen:  Thea Oosterveen (moeder Ruben v.der Vegt), Stinne Rasmussen, Wesley Anholts, Inge 

Roerda (moeder Twan), Magda Everts, Geu Sturing, Marjan Bisschop, Melissa Santinge, Piet 
Kef, Fjodor Poort, Stephany de Jonge, Joyce Kokkelkoren, Laura Renting, Demi van der 
Veen, Judith van Amerongen  

 
Opening door de voorzitter  
Bert Nijmeijer opent zijn laatste ALV als voorzitter en heet iedereen welkom. Ameling Smith meldt Leo Quiko nog af 
voor de vergadering. De voorgestelde agenda wordt door de ALV als definitief beschouwd, waarna de vergadering 
aanvangt.  

 
Notulen jaarvergadering 2015  
Geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd. Raymond wordt bedankt voor het notuleren.  
 
Ingekomen stukken  
Er is geen speciale post binnen gekomen bij het secretariaat voor de ALV. Zoals elk jaar zijn er afmeldingen binnen 
gekomen en is er een verslag van de kascommissie.  
 
Jaarverslagen  
De voorzitter loopt alle jaarverslagen bij langs en vraagt of er iemand vragen, opmerkingen of toevoegingen heeft.  
a. Bestuur  
Geen vragen vanuit de vergadering  
b. Ledenadministratie  
Geen vragen vanuit de vergadering  
c. Recreantencommissie  
Geen vragen vanuit de vergadering  
Bert voegt nog toe aan het verslag dat we afgelopen seizoen met respect afscheid hebben genomen van Jan Santinge. 
Daarmee verliezen we een erelid die veel voor de vereniging heeft betekend.  
d. Competitiecommissie  
Geen vragen vanuit de vergadering  
e. Activiteitencommissie  
Geen vragen vanuit de vergadering  
f. Toernooicommissie  
Geen vragen vanuit de vergadering  
g. Trainerscommissie  
Geen vragen vanuit de vergadering  
h. Wervingscommissie  
Geen vragen vanuit de vergadering  
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i. Sponsorcommissie  
Geen vragen vanuit de vergadering  
j. Flagshipcommissie  
Van de Flagshipcommissie is geen verslag opgenomen in het jaarverslag, omdat deze niet is aangeleverd.  
Er wordt kort uitgelegd dat de flagshipcommissie een nieuwe commissie is welke het verspreiden en delen van 
badmintonkennis binnen de regio moet bevorderen en stimuleren. De flagshipfunctie is vanuit de badmintonbond in 
het leven geroepen om met zijn allen een zo gezond mogelijk badmintonklimaat te creëren.  
 
Alle commissies worden bedankt voor inleveren van de verslagen en het goede werk van het afgelopen seizoen.  
 
Financieel verslag (jaarverslag penningmeester)  
De penningmeester, Danny Victorie, neemt het financieel jaarverslag per onderdeel door en vraagt of er 
onduidelijkheden zijn.  
- Er zijn geen vragen over de balans.  
- Er zijn geen vragen over de resultatenrekening.  
- Er zijn geen vragen over de opbrengsten.  
 
Danny licht toe dat het ledenaantal terug loopt. De opbrengsten zijn daardoor gedaald met ruim €6000,- terwijl er 
rekening gehouden was met een daling van €3000,-. Dit heeft afgelopen seizoen niet geleid tot problemen omdat 
andere posten in financiële zin positief zijn uitgevallen.  
Bij de begroting voor het huidige seizoen wordt later tijdens de vergadering stil gestaan.  
 
Verslag kascommissie  
De kascommissie bestond afgelopen seizoen uit Jennifer Smits en Henk-Jan Nijmeijer. Henk-Jan is aanwezig tijdens de 
ALV en ligt toe dat de financiële stukken weer dik voor elkaar waren.  
 
Dechargeverlening bestuur  
Danny ontvangt applaus voor het goede werk van afgelopen seizoen. De ALV verleent het bestuur decharge en 
ontheft haar van haar verantwoordelijkheden voor afgelopen seizoen.  
 
Bestuursvoorstellen  
Herziening (jeugd)beleid  
Het bestuur heeft een update gedaan op het algemeen strategisch beleidsplan, het jeugdbeleidplan en de 
takenomschrijving van Smash, met als doel deze weer voor vier jaar vast te leggen. De grootste aanpassingen worden 
toegelicht middels enkele slides. Het verschil in al dan niet hebben van vertegenwoordiging van bepaalde commissies 
in het bestuur wordt door Raymond uitgelegd. De verdeling is terug te vinden in de stukken.  
Dat de taak van de Flagshipcommissie draait om kennis uitwisseling wordt door Henk-Jan nog extra toegelicht.  
James Anderson vraagt naar de promotie van jeugdtoernooien. Deze vraag heeft niets te maken met het beleidsplan, 
maar Raymond geeft aan dat Susan Strijker dit gaat coördineren vanuit haar nieuwe functie vanuit de 
toernooicommissie.  
Het nieuwe jeugdbeleidsplan beschrijft tevens de wens voor het opzetten van een vrijwilligerscommissie. Danny licht 
toe dat dit een commissie moet zijn die zich bezighoudt met het zorgen dat vrijwilligers op de juiste plekken komen. 
De commissie zal kijken naar wat mensen leuk vinden om te doen. Indien deze commissie in de komende 4 jaar 
gerealiseerd wordt, zal deze worden opgenomen in het algemeen strategisch beleidsplan en in de organisatie 
structuur van de vereniging.  
Het algemeen strategisch beleidsplan beschrijft dat tijdens de ALV de jaarplannen van de commissies worden 
besproken. Deze jaarplannen worden door het bestuur wel bewaakt en tijdens bestuursvergaderingen gemonitord, 
maar niet tijdens de ALV besproken. Tijdens de ALV wordt daarom besloten om dit uit het algemeen beleidsplan te 
halen.  
Raymond van de documenten aanpassen naar aanleiding van opmerkingen tijdens de ALV. Daarmee worden de 
documenten goedgekeurd en wordt het (jeugd) beleidsplan vastgelegd tot en met 2020.  
 
Werving en dalend ledenaantal  
In het kader van het dalend aantal leden van de afgelopen tijd wordt tijdens de vergadering aandacht besteed aan de 
relatie met de wervingscommissie. Bert geeft aan dat de benodigde ommekeer in de trend rond het ledenaantal niet 
alleen op te lossen is met het organiseren van een sportmarkt en flyeren. De wervingscommissie heeft in het verleden 
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veel opgeleverd, maar valt nu uit elkaar doordat deze nog slechts uit drie personen bestaat die niet alles alleen kunnen 
doen. Deze commissie krijgt naar eigen zeggen moeilijk hulp. Leden willen best wat doen, maar geven meestal aan 
geen tijd te hebben. Daarnaast zitten veel actieve leden al in andere commissies. Van de drie leden van de 
wervingscommissie heeft Lambert ten Buur tevens aangegeven te stoppen. Hiermee wordt de commissie zo klein dat 
het geen slagkracht meer heeft. De sportmarkt zal nog in levengehouden worden. Het scholenbadminton blijft 
voorlopig ook bestaan.  
Om het tij te keren moet echter structureel geworven worden, om de vereniging een top vereniging te laten blijven. 
Een struikelblok is dus het aantal vrijwilligers. Bekend is dat bij BCGO! de actie MVKT (Meer Vrijwilligers in Korte Tijd) 
veel vrijwilligers heeft opgeleverd, maar dat die ook weer zijn verdwenen. Wat het eindresultaat van dezelfde actie bij 
De Slagen is, is momenteel onbekend. Een ander struikelblok lijkt de communicatie. Genoemd wordt dat door briefjes 
bij de jeugd ook ouders betrokken kunnen worden. De commissie geeft aan vooral leden te benaderen via groepsapps. 
Afgesproken worden om actie breder te communiceren.  
Bert stelt de vraag wie de overgebleven leden van de wervingscommissie gaan helpen. Niemand biedt zich structureel 
aan.  

 
Begroting seizoen 2016-2017  
Danny licht toe dat we voor seizoen 2016-2017 negatief begroten met -€4600,- en geeft aan waarom het bestuur dat 
acceptabel vindt. De ervaring leert dat we de afgelopen jaren veel positiever uitkomen dan begroot. Daarnaast hebben 
we de mogelijkheid halverwege het seizoen hallen terug te geven en groepen samen te voegen.  
 
Zaalhuur  
Recreanten- en wedstrijdsenioren op de maandag en donderdag hebben beide een aparte zaal.  
Als bestuur willen we groei stimuleren. Na de eerste twee kwartalen van het seizoen evalueren we of deze groei ook 
plaatsvindt. Indien niet, zullen we halverwege het seizoen de groepen gaan samenvoegen. Dit zal een besparing met 
zich meebrengen van rond de € 1.300.  
 
Extra acties  
Diverse acties zijn in gedachten welke gepland staan dan wel onderzocht worden. Met deze acties komen we op een 
negatief resultaat van rond de € 2.500. Echter, een eventueel negatief resultaat kunnen we prima opvangen met onze 
huidige reserves. Daarom zijn we als bestuur van mening dat er dit seizoen nog geen noodzaak is om teveel op 
kwaliteit in te leveren. Juist ook omdat we leden willen aantrekken en niet wegjagen.  
Inhakend op de acties van de Sponsorcommissie wordt aangegeven dat het op prijs gesteld zou worden meer 
terugkoppeling te krijgen over wat er gebeurd met de opbrengsten van de Club van 25.  
De ALV gaat akkoord met deze negatieve begroting akkoord. We denken dat het kan, maar dan moeten we aan het 
werk.  

 
Benoeming bestuur  
Alvorens naar het puntje “benoeming bestuur” te gaan zijn lootjes getrokken die bij aanvang van de vergadering zijn 
uitgedeeld. Uiteraard niet als serieuze actie om leden te verplichten een vacante functie binnen het bestuur te gaan 
vervullen, maar om een statement te maken hoe lastig het is nieuwe bestuursleden te vinden en dat we een verenging 
met zijn allen moeten besturen in plaats van denken dat een ander het wel regelt.  
Helaas hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld tijdens de vergadering. Martin van Brussel zegt wel voorzichtig 
toe voor de functie bestuurssecretaris maar wil hier na de vergadering nog verder over praten.  
Judith van Amerongen heeft aangegeven vervanging voor zichzelf te zoeken als vertegenwoordiging van de 
competitiecommissie in het bestuur.  
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Op dit moment hebben we dus een mogelijke invulling voor de functie bestuurssecretaris en verder zijn geen van de 
andere vacatures ingevuld.  
Na de ALV ziet het bestuur voor het huidige seizoen er al volgt uit: 
 
Functie  Naam  Periode  
Voorzitter:  Vacant  aftredend 2018-2019  
Secretaris:  Vacant  aftredend 2019-2020  
Penningmeester:  Danny Victorie  aftredend 2017-2018  
Trainers-cie  Alwin Hartman  aftredend 2018-2019  
Activiteiten-cie  Vacant  aftredend 2019-2020  
Recreanten-cie  Peter Velema  aftredend 2018-2019  
Wervings-cie  Vacant  aftredend 2019-2020  
Competitie-cie  Vacant  aftredend 2019-2020  
Toernooi-cie  Stefhan Koehorst  aftredend 2018-2019  
Sponsor-cie  Jasper Haveman  aftredend 2018-2019  

Benoeming nieuwe kaslid  
Henk-Jan geeft aan een tweejaarstermijn te zijn aangegaan en dat komende seizoen het tweede jaar wordt. Jennifer 
heeft aangegeven ook nogmaals lid van de kascommissie te willen zijn. Hiermee verplicht ze zichzelf tot een tweejaars 
termijn, aangezien het de afgelopen keer ging om het opvangen van het termijn van Jasper Haveman die toetrad tot 
het bestuur.  
 
Vrijwilligers mutaties  
De vrijwilligers mutaties worden toegelicht en de voorzitter bedankt alle vrijwilligers die een nieuwe functie op zich 
hebben genomen. Tevens worden alle vrijwilligers bedankt die een functie hebben neergelegd voor hun inzet.  
We zijn blij dat Patrick Keyner tijdens de vergadering heeft aangegeven aan te blijven in de wervingscommissie in 
tegenstelling tot dat gedacht werd.  
Stefhan Koehorst bedankt namens de vereniging en het bestuur de aftredende voorzitter en secretaris voor hun 
werkzaamheden de afgelopen jaren.  
 
Rondvraag  
 
Sluiting  
Bert sluit de vergadering om 2132u 
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3  Jaarverslag bestuur 2016-2017 
 
Samenstelling huidig bestuur:  
Voorzitter:  Vacant  aftredend 2019-2020  
Secretaris:  Vacant  aftredend 2019-2020  
Penningmeester:  Danny Victorie  aftredend 2017-2018  
Trainers-cie  Vacant  aftredend 2018-2019  
Activiteiten-cie  Vacant  aftredend 2019-2020  
Recreanten-cie  Peter Velema  aftredend 2018-2019  
Wervings-cie  Vacant  aftredend 2019-2020  
Competitie-cie  Vacant  aftredend 2019-2020  
Toernooi-cie  Stefhan Koehorst  aftredend 2018-2019  
Sponsor-cie  Jasper Haveman  aftredend 2018-2019  

 
In de vorige Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Bert Nijmeijer en Raymond van 
den Brink afscheid in hun rol als Voorzitter en Secretaris van Smash. Tevens had Judith van Amerongen in de ALV 
aangegeven op zoek te zijn naar een vervanger voor haar rol als afgevaardigde van de competitiecommissie. Voor het 
bestuur dus een lastige opgave om nieuwe kandidaten te vinden. Tijdens de eerste vergadering van het seizoen heeft 
Stefhan Koehorst aangeboden om op interim basis de taken als voorzitter op zich te nemen. Alwin Hartman is in de 
zelfde vergadering naar voren gestapt om de secretaris taken op interim basis op zich te nemen. Helaas heeft Alwin in 
maart zijn taken vanwege een verhuizing naar Duitsland neer moeten leggen. Marc van der Veen heeft tijdens het 
seizoen de competitie contact persoon taken (CCP) van Judith van Amerongen overgenomen en is aangeschoven bij 
het bestuur. Marc heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat om de competitie commissie te vertegenwoordigen in 
het bestuur en is in deze vergadering verkiesbaar. 
 
In het vorige seizoen heeft Smash de overstap gemaakt van de oude vertrouwde Valkenlaan naar het Activum. Een 
nieuwe sporthal betekent nieuwe kansen voor een vereniging die we graag met twee handen wilden aangrijpen. 
Helaas heeft het avonduur niet opgeleverd wat we er van hadden gehoopt. Ondanks dat het Activum sporttechnisch 
een prachtige hal met vele mogelijkheden is, kregen we van onze leden een duidelijk signaal dat niet alleen de 
sportieve prestaties er toe doen, maar dat we ook het gezelligheidsaspect niet moeten onderschatten. Uiteindelijk 
hebben we besloten om te accepteren dat niet alle veranderingen een stap vooruit zijn en heeft het bestuur besloten 
om voor het seizoen 2017-2018 weer de Valkenlaan aan te vragen. Wat wel mooi is om te zien en een groot 
compliment voor de bouwers van de sporthal, is dat het noord Nederlands kampioenschap wordt gehouden in het 
nieuwe Activum. 
 
Toch zijn er niet alleen positieve punten te melden. De Flagshipcommissie heeft gedurende het jaar aangegeven niet 
verder te gaan met de flagshipcommissie door veranderende privé omstandigheden bij de commissieleden. Jasper en 
Stefhan hebben dit seizoen een cursus “besturen met een visie” gevolgd bij de gemeente Hoogeveen. Een interessante 
cursus, waarvan ze helaas nog geen gebruik hebben kunnen maken omdat het bestuur onder vertegenwoordigd is. We 
hopen in het nieuwe seizoen nieuwe vrijwilligers en bestuursleden te kunnen verwelkomen zodat we door kunnen 
gaan met het doorontwikkelen van onze mooie vereniging.  
 
Uiteraard willen we onze vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun inzet voor Smash. Met behulp van hen was Smash 
in staat om toernooien te organiseren, competitie te kunnen spelen, en de avonden en trainingen te coördineren.  
 
Namens het bestuur  
Stefhan Koehorst 
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4  Jaarverslag penningmeester 2016-2017 
 
Vorig jaar heeft het bestuur op de algemene ledenvergadering een begroting voorgesteld met een negatief resultaat 
van ruim € 4.500. Hierbij hebben we aangegeven een aantal plannen te hebben om dit gedurende het seizoen terug te 
dringen. Onder andere wervingsacties (extra contributies), overige acties (Grote clubactie, Club van 25) en 
sponsormogelijkheden. Mochten die plannen niet het effect hebben waar we op gehoopt hadden dan hadden we als 
back-up de mogelijkheid om bepaalde groepen samen te voegen en op deze wijze kosten voor de zaalhuur te 
besparen.  
 
De acties hebben uiteindelijk niet het effect gehad waar we op gehoopt hadden. Daarom hebben we in december 2016 
besloten om de senior- recreanten en wedstrijdspelers samen te voegen in de Valkenlaan.  
 
Uiteindelijk hebben we het seizoen afgesloten met een positief resultaat van € 2.039. Gezien het begroot resultaat 
verdient dit wel enige toelichting. Als bestuur zouden we uiteraard graag zeggen dat het positieve resultaat het gevolg 
is van een uitzonderlijk goed beleid. De realiteit ligt iets genuanceerder. In de financiële bijlage 1 zijn een aantal 
opvallende afwijkingen toegelicht. Het restant is te verklaren door een groot aantal kleinere afwijkingen. Veelal omdat 
kosten die begroot waren uiteindelijk niet gemaakt zijn. Mocht u hier nog vragen over hebben dan licht ik die graag toe 
tijdens de algemene ledenvergadering. 
 
Begroting 2017-2018 
Voor het seizoen 2017-2018 is er een negatief resultaat begroot van € 2406. Op basis van ervaringen uit het verleden is 
de verwachting dat niet alle kosten die begroot zijn daadwerkelijk gemaakt worden. Mocht dit toch gebeuren dan 
kunnen we het negatief resultaat prima opvangen met ons eigen vermogen.  
Achter dit verslag vindt u de begroting op hoofdlijnen. In financiële bijlage 3 vindt u per commissie een gespecificeerde 
begroting. Deze financiële bijlage is niet opgenomen in dit jaarverslag en zal alleen digitaal raadpleegbaar zijn via de 
website.  
 
Achter dit jaarverslag vindt u de volgende gegevens: 

- Balans 31-7-2017 
- Resultatenrekening seizoen 2016/2017 
- Begroting seizoen 2017/2018 

 
Als financiële bijlage (digitaal raadpleegbaar) vindt u de volgende gegevens: 

- Bijlage 1 – afwijkingen ten opzichte van begroting 
- Bijlage 2 - vergelijkende cijfers 2015/2016 en 2016/2017 
- Bijlage 3 – specificaties begroting 2017-2018 

 
 Eventuele vragen beantwoord ik graag op de algemene ledenvergadering.  
 
Danny Victorie 
Penningmeester 
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4.1  Balans 2016-2017 
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4.2  Resultatenrekening 2016-2017 
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4.3 Begroting 2017-2018 

Opbrengsten

Contributies € 28.598

Ontvangen bondscontributie* € 1.609

€ 30.208

Commissies

Toernooicommissie € 5.905

Sponsorcommissie € 1.400

Activiteitencommissie € 1.030

€ 8.335

Diversen

Ontvangen rente € 175

€ 175

Totaal opbrengsten € 38.718

Kosten

Zaalhuur

Senioren - recreanten € 3.920

Senioren - recreanten woensdagochtend € 933

Jeugd - wedstrijd € 2.402

Wedstrijdsenioren - Veren shuttles € 2.635

Jeugd - starters € 1.216

Zomervakantie € 241

Totaal zaalhuur € 11.346

Commissies

Trainerscommissie € 12.469

Toernooicommissie € 5.420

Competitiecommissie € 5.903

Activiteitencommissie € 1.650

PR/wervingscommissie € 206

Lief&leed commissie € 150

Sponsorcommissie € 25

Ledenadministratie € 100

Bestuur € 250

Recreantencommissie € 30

Totaal commissies € 26.203

Diversen

Afgedragen bondscontributie* € 1.714

Jubilarissen € 50

Verzekeringskosten € 500

Nieuwjaarsborrel € 250

Kerstattenties € 150

Algemene ledenvergadering € 150

Rente en Bankkosten € 225

Ledenpakket € 400

Website € 85

Diversen € 50

Totaal diversen € 3.574

Totaal kosten € 41.123

Begroot resultaat 2017/2018 -€ 2.406

Begroting BV Smash Hoogeveen 2017/2018
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5  Jaarverslag ledenadministratie 
 
Het seizoen 2016/2017 was eindelijk weer eens een jaar met een kleine groei in de ledenaantallen. 
Op diverse groepen kwamen er nieuwe leden bij en moesten we afscheid nemen van spelers. Er waren ook 
opzeggingen omdat spelers door langdurige blessures niet meer mochten of kunnen badmintonnen. Hopelijk laat het 
nieuwe seizoen weer een grotere stijging van het aantal leden zien. Het wordt een hele uitdaging voor de 
wervingscommissie om het ledenaantal weer met grotere aantalen omhoog te krijgen. Ook is er een controle geweest 
in sportlink zodat spelers weer in de goede groepen zijn ingedeeld. In onderstaand overzicht het verschil en de 
verschuiving van de leden over de groepen vanaf 01-8-2016 tot en met 31-7-2017. 
 

Maandag recreanten 12 Maandag recreanten 16 

Dinsdag recreanten 33 Dinsdag recreanten 24 

Woensdag recreanten 17 Woensdag recreanten 14 

Donderdag recreanten 17 Donderdag recreanten 22 

Recreanten 2 avonden 1 Recreanten 2 avonden 0 

Donderdag starters jeugd 32 Donderdag starters jeugd 16 

Senior veer 18 Senior veer 26 

Jeugd veer 5 Jeugd veer 7 

Nylon Senioren 2 Nylon Senioren 0 

Nylon Jeugd 0 Nylon Jeugd 0 

Jeugd wedstrijd 10 Jeugd wedstrijd 24 

bondsleden 2 bondsleden 2 

Ere leden 7 Ere leden 7 

Blessure lijst 8 Blessure lijst 7 

1-8-2016 Totaal 164 31-7-2017 Totaal 165 

 
Namens de ledenadministratie, 
 
Henk Koehorst 
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6  Jaarverslag recreantencommissie 
 
Voorzitter: vacant  
Secretaris: vacant  
 
Coördinatoren:  
Maandagavond   1e: Vicktor Abrahams  

2e: Martin van Brussel  
Dinsdagavond   1e: Fjodor Poort  

2e: Geu Sturing  
Woensdagmorgen  1e: Jan Penninkhof  

2e: Anneke Kampman  
Donderdagavond  1e: Leo Quiko  

2e: Ameling Smith –  
 

o De recreantencommissie is deze periode drie keer in vergadering bij elkaar geweest. Regelmatig werd er, 
indien nodig, digitaal gecommuniceerd.  

o Sinds 1 januari 2014 zijn we nog steeds op zoek naar een secretaris voor de commissie. 
o Sinds 1 februari 2017 zijn we door wegvallen van Henk Kroezen op zoek naar voorzitter voor de commissie. 

Peter Velema en Martin van Brussel nemen tot die tijd de taken van de voorzitter waar,  
o Sinds 1 januari 2017 is door het wegvallen van Henk Kroezen de functie als coördinator opgevuld door Geu 

Sturing.  
 
In het seizoen 2016/2017 waren de spelmogelijkheden als volgt:  
 
• Maandagavond: 20.00 – 22.00 uur sporthal het Activum  
• Dinsdagavond 19:30 – 21:30 uur sporthal Trasselt  
• Woensdagmorgen 09.00 – 10.30 uur sporthal Trasselt  
• Donderdagavond 20.00 – 22.00 uur sporthal de Valkenlaan  
 
Namens de recreantencommissie,  
Peter Velema 
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7  Jaarverslag competitiecommissie 
 
Voorzitter: Judith van Amerongen  Marc van der Veen 
CCP senioren: Judith van Amerongen  Marc van der Veen 
CCP jeugd: Marc & Lydia van der Veen 
CCP dorpen: Jan Penninkhof 
 
Bezetting competitiecommissie. 
Tijdens dit seizoen bleek het voor Judith door onder andere studie en werk erg lastig om het werk van CCP te kunnen 
blijven doen. Marc van der Veen heeft aangeboden om dit erbij te doen. In maart 2017 heeft er een overdracht 
plaatsgevonden tussen Judith en Marc. Verder heeft Lydia van der Veen aan het einde van het seizoen laten weten te 
willen stoppen als één van de CCP’en van de jeugd. Dat betekent dat Marc met ingang van seizoen 2017-2018 CCP is 
voor zowel de senioren als voor de jeugd. 
 
Dorpencompetitie. 
In het seizoen 2016-2017 zijn er geen teams uitgekomen in de dorpencompetitie (te weinig dames). 
 
Activum. 
Dit seizoen hebben we onze senioren- en jeugdcompetitie in het Activum gespeeld. Dat we nog te maken hadden met 
enkele kinderziektes werd al gauw duidelijk. Maar Smash had wel de eer om zelfs nog voor de opening als pilot het 
Activum voor het eerst “uit te proberen”. Dat gebeurde op 17 september 2016. Na een seizoen Activum waarbij de 
kinderziektes moeilijk waren te bestrijden (lichtinval, uit zichzelf opengaande schermen, haperende geluidsinstallatie 
bij toernooien), en waarbij minder sfeer werd ervaren door de spelers is besloten om voor de competitie in 2017-2018 
de Valkenlaan weer aan te vragen. 
 
Resultaten. 
Door de verschillende teams van Smash zijn zo’n 138 wedstrijden gespeeld. Twee seniorenteams kwamen uit in de 
bondscompetitie, 3 seniorenteams en 4 jeugdteams kwamen uit in de regiocompetitie en 2 jeugdteams speelden in de 
beginnerscompetitie. Er zijn maar liefst 2 teams van Smash kampioen geworden, te weten team 1 en team J4. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd, mooie prestatie! 
 
Hieronder een overzicht van hoe alle teams geëindigd zijn: 
 
team 1 in de 4

e
 divisie: 1

e
 (KAMPIOEN) 

team 2 in de 4
e
 divisie: 5

e
 

team 3 in de hoofdklasse: 6
e
 

team 4 in de hoofdklasse: 8
e
 

team 5 in de 1
e
 klasse: 5

e
 

 
team J1 in U19 1

e
 klasse: 2

e
  

team J2 in U17 2
e
 klasse: 3

e
 

team J3 in U15 2
e
 klasse: 7

e
 

team J4 in U13 3
e
 klasse: 1

e
 (KAMPIOEN)  

team J5 in 4
e
 klasse: 4

e
  

team J6 in 5
e
 klasse: 4

e
 

 
 

Wederom veel dank aan betrokken ouders die hun kinderen hebben aangemoedigd, 
of zelfs hebben geholpen door eens een wedstrijdje te tellen of een 
zaterdagochtend achter de wedstrijdtafel te kruipen. Ook volgend seizoen zullen we 
weer een beroep op jullie doen, want we kunnen niet zonder de hulp van ouders.  
 
Ook veel dank aan seniorleden van Smash die (soms meerdere) 
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zaterdagochtend(en) hebben geholpen om de jeugdcompetitie soepel te laten verlopen. Ook zonder jullie hulp zou de 
jeugdcompetitie niet door kunnen gaan. De hulp (bij voor jonge spelers) is onbetaalbaar en zorgt ervoor dat die jonge 
spelers met veel plezier naar de sporthal komen om een shuttletje te slaan. 
 
In maart en april 2017 heeft iedereen zich weer kunnen opgeven voor de competitie van seizoen 2017-2018. In april is 
een voorlopige teamindeling gemaakt door de technische commissie. Aan heit einde van het seizoen is de voorlopige 
teamindeling ook de definitieve geworden (die onder andere afhankelijk is van de badmintonranking). 
 
 
 
Groet, 
 
Marc van der Veen 
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8  Jaarverslag activiteitencommissie 
 
Voorzitter:  vacant 
Secretaris:  Jasper Haveman 
Leden:   Riekje vd Laan 
  Stephany de Jonge 
  Meriam Quiko 
  Demi vd Veen 
  Joyce Anholts 
 
Ook afgelopen seizoen heeft de activiteitencommissie weer een aantal activiteiten georganiseerd. Soms badminton 
gerelateerd, soms niet, maar altijd even leuk en gezellig!  
 
Na de zomervakantie 2016 begon het trainen weer. En natuurlijk kwamen de pieten tijdens de training van 1 december 
ook nog even langs! In het Activum werd er flink met snoepgoed gestrooid en er werden chocolade letters uitgedeeld. 
 
In januari stond het bowlen voor zowel de jeugd als de senioren weer op de planning. Smashers blijken altijd 
enthousiast te zijn over bowlen want ook nu waren er voor beide avonden weer veel opgaven en was het erg gezellig! 
Leuke activiteit die we ook zeker volgend jaar weer gaan organiseren. 
 
Eind januari hebben we de competitie afgesloten met een heerlijk Chinees buffet. Veel spelers, supporters en aanhang 
genoten van het eten en de gezelligheid. 
 
In maart hebben we voor de jeugd een gezellige filmavond georganiseerd. Onder het genot van popcorn en ranja, 
werd in de kantine van Rene & Agnes (kantine sporthal de Valkenlaan) genoten van de film.  
 
Toch wel het hoogte punt qua activiteit voor de jeugd, is de zomeractiviteit. Het aantal opgaven viel een beetje tegen 
(14 kinderen) maar toch was het een geslaagde activiteit. 13 mei zijn we naar de Westerbergen in Echten geweest. We 
hebben een pizza klaar gemaakt met allemaal lekkere ingrediënten en vervolgens zijn we gaan midgetgolven. 
Ondertussen zat de pizza in de oven. Het was gelukkig goed weer dus kon er na het midgetgolven ook nog even 
gespeeld worden op het veld en in de speeltuin. Aan het einde van de middag mocht iedereen zijn of haar pizza 
opeten. Hiermee was de activiteit ook ten einde. Een geslaagde middag! 
 
Met het vertrek van Lambert aan het einde van vorig seizoen, had de activiteitencommissie nog vier leden. Echter had 
Joyce al aangegeven ook de commissie te verlaten vanwege haar studie. Gelukkig vonden we Meriam Quiko bereid om 
lid te worden van deze leuke commissie. Meriam kent Smash via haar zoon Sjors (jeugdlid) en partner Stevie 
(recreant). Ook zat ze in de feestcommissie van het 50 jarig bestaan van Smash. Gedurende het seizoen is ook Demi 
van der Veen lid geworden van de activiteitencommissie. Demi is al jaren lid en traint sinds kort bij de senioren. Door 
deze aanvulling hebben we gelukkig weer vijf leden van verschillende groepen en leeftijden. We hopen met deze groep 
nog veel leuke activiteiten te organiseren. 
Natuurlijk willen we Joyce hartelijk danken voor haar inzet voor deze commissie! 
 
 
Namens de activiteitencommissie 
 
Jasper Haveman 
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9  Jaarverslag toernooicommissie 
 
Voorzitter:  Stefhan Koehorst – gestart als voorzitter per 07-10-2015 (tijdens ALV) 
Secretaris:   Ana van den Brink – Tolj  
Leden:  Riekje van der Laan 

Danny Victorie (penningmeester) 
Laura Renting 
Julian Kat (gestopt per 23-05-2017 tijdens 5

e
 en laatste vergadering van seizoen) 

Susan Strijker (gestart per 29-11-2016 tijdens 1
e
 vergadering) 

Verena Mol (gestart per 28-02-2017 tijdens 3
e
 vergadering) 

 
FZ FORZA 468 Smash toernooi 04-02-2017 
Op 4 februari 2017 werd het jaarlijkse FZ FORZA 468 toernooi gehouden. Dit toernooi is onderdeel van het 468 circuit 
van Noord Nederland en is de start van het toernooiseizoen in het Noorden, tevens ook de start voor de 
toernooicommissie van Smash. De vorige edities van het toernooi werden gehouden in de Valkenlaan in Hoogeveen. 
Dit jaar werd er voor het eerst gespeeld in het nieuwe Activum. 130 deelnemers streden in 3 verschillende categorieën 
voor de eerste prijs.  

De ochtend begon met wat opstartproblemen (geluid was niet in orde) waardoor het toernooi bij aanvang vertraging 
op liep. Gelukkig kon er in de loop van de dag ingelopen worden op het schema en werd er precies op tijd gestart met 
de finales. In de finales waren een groot aantal Smashers vertegenwoordigd.  

In de gemengd dubbel categorie 6 werd zelfs een finale gespeeld door uitsluitend Smashers. Raymond van den Brink 
en Ana Tolj wisten in de finale Danny Victorie en Jennifer Smits te verslaan. In de halve finale hadden van den Brink en 
Tolj nog gewonnen van een ander koppel van Smash, Pim Nijmeijer en Demi van der Veen. Nijmeijer wist ook de halve 
finale van het enkelspel te bereiken. In het herendubbel wist Cedric Loopers met zijn partner van Drachten een tweede 
plaats te behalen. In hun halve finale wisten ze te winnen van de Smashers Wesley Anholts en Patrick Keyner. Ook 
Lambert ten Buur en Danny Victorie wisten de halve finale te behalen.  

In de hoogste categorie, de 4, wisten Stefhan Koehorst en Yvonne Drost de finale te bereiken, maar verloren deze in 3 
spannende sets. Judith van Amerongen en Saied Taki verloren in de halve finale. Matthijs Esser en Stefhan Koehorst, 
vorig jaar winnaar van het herendubbel, stonden ook dit jaar in de finale en wisten die overtuigend te winnen. Esser 
haalde in het enkelspel een knappe halve finale plaats. Al met al wordt er teruggekeken op een succesvol toernooi in 
de nieuwe sporthal. Waar het organisatorisch hier en daar lastig was, kregen we positieve feedback van deelnemers en 
publiek. Een overzicht van de prijswinnaars van Smash: 

Gemengddubbel 6:     Damesdubbel 6: 
1e prijs; Raymond van den Brink en Ana Tolj  2e prijs; Riekje van der Laan en Jennifer Smits 
2e prijs; Danny Victorie en Jennifer Smits 

Gemengddubbel 4:     Herendubbel 4: 
2e prijs; Stefhan Koehorst en Yvonne Drost  1e prijs; Matthijs Esser en Stefhan Koehorst 

Herendubbel 6:  
2e prijs; Cedric Loopers en Aron Buisman (BC Drachten) 
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Clubkampioenschappen 25-02-2017 

DPC toernooi Smash 18-03-2017 
Op zaterdag 18 maart werd het jaarlijkse FZ Forza DPC Smash jeugdtoernooi gespeeld. Rond 8 uur kwamen de eerste 
spelers binnen in sporthal het Activum. Ruim 70 spelers hadden zich aangemeld voor het toernooi en om 8:30 
begonnen de eerste wedstrijden. 
In de hal was het al gauw gezellig druk en werden er al een paar spannende 3 setters gespeeld. Rond 11 uur konden 
spelers bij de wedstrijdtafel kijken of ze een prijsje hadden gewonnen bij de verloting.  Er zijn nauwelijks spelers 
uitgevallen en de schema’s liepen mooi op tijd, al dan niet voor. Dit jaar werd de prijsuitreiking voor het eerst over 2 
delen verspreid. Voor de u11 en u13 jeugd was die om 15:00 uur en voor de u15, u17 en u19 om 17:00 uur. 
Er zijn ook een paar spelers van Smash in de prijzen gevallen. In de meisjesenkel onder 11 is Noa Anderson als winnaar 
uit de bus gekomen. Na een paar zwaar bevochten wedstrijden is Shania Sapulette knap 2e geworden in de 
meisjesenkel onder 13. In de jongensdubbel onder 15 zijn Jesse van der Veen en Max Engels 1e geworden.  In de 
hoogste categorie onder 19 is Iris Lunenborg 1e geworden in de meisjesenkel. 
Ondanks dat niet iedereen in de prijzen is gevallen, zijn er mooie wedstrijden gespeeld en dat belooft veel voor de 
toekomst. 

  

 

 

Zaterdag 25 februari werden de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld. 

Dit jaar werden de kampioenschappen, evenals het 468 toernooi, voor het 

eerst gehouden in het Activum. Ongeveer 60 spelers zijn de hele dag de strijd 

aangegaan om zichzelf een jaar lang clubkampioen te kunnen noemen. Het 

aantal spelers maakte het lastig om de grote hal ‘het Activum’ gezellig op te 

vullen. De Valkenlaan lijkt hier toch geschikter voor.  

In de ochtend werd er gespeeld in de categorieën starters jeugd en wedstrijd 

jeugd. 

In de jongens starters speelde Simon Fieten de finale tegen Djimo Laturette, 

die in twee sets gewonnen werd door Simon. De finale van de meisjes starters 

ging tussen Tessa Linthorst en Eva Reinders, waarbij Tessa in drie sets te sterk 

was. 

De jongens wedstrijdfinale werd gespeeld tussen Max Engels en Jesse van der 

Veen. De erg spannende finale werd in drie sets gewonnen door Max. De finale 

van de meisjes wedstrijd werd gewonnen door Arianne Mol, die in twee sets 

Laura Prins wist te verslaan. 

 

 

 

 

De clubkampioenschappen bij de wedstrijdspelers leverde geen verassingen 

op. Alle clubkampioenen van 2016 zijn ook in 2017 weer clubkampioen 

geworden. 

Bij de herenenkel wedstrijd was Matthijs Esser in drie sets te sterk voor 

Stefhan Koehorst. In de poule damesenkel wedstrijd was Judith van 

Amerongen te sterk voor Ana Tolj en Jennifer Smits. 

James Anderson pakte de titel bij de herenenkel recreant door So Ho in 

twee sets te verslaan. Vorig jaar deed Stefhan Koehorst niet mee, maar ook 

dit jaar wist hij weer de titel in de Amerikaanse mix te pakken. Mia 

Latupeirissa ging er bij de dames met de Amerikaanse mix titel vandoor. Ter 

afsluiting van de gezellige dag, was er aansluitend een Mexicaans buffet in 

de kantine.  
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Jeugdevenement Smash 06-05-2017 
Zaterdagochtend 6 mei 2017 vond het jaarlijkse jeugdevenement van badmintonvereniging Smash Hoogeveen plaats 
in sporthal Trasselt. Om 8:30 werd de hal klaar gemaakt door vele, enthousiaste vrijwilligers. Om 8:45 druppelden de 
eerste deelnemers binnen. In totaal waren er 40 deelnemers. Helaas waren dit er 12 minder dan vorig jaar. De volgende 
verenigingen waren vertegenwoordigd: SV de Griffioen, Meppeler Meppers, AFC Appelscha, BV Ruinen, BC De Slagen, 
BV Dalen en natuurlijk BV Smash Hoogeveen. Helaas waren er maar 4 koppels van Smash zelf. Gezien het aantal 
Smash-starters vonden we dit aantal wat weinig.  
De ochtend begon met een gezamenlijke warming-up. Nadat alle kinderen goed warm waren, konden de 
poulewedstrijden beginnen. Om 11:28 waren de laatste poulewedstrijden gespeeld. Er moest flink geteld worden om 
de winnaars te bepalen. Het was in alle poules erg spannend waardoor er gekeken moest worden naar het onderlinge 
resultaat. Per poule streden vier koppels van verscheidene verenigingen voor de eerste en de tweede prijs. Roan 
Hugen en Roel van Voorst van Smash Hoogeveen hebben in poule 5 de 2e prijs behaald.  

 
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Er ging echter 
niemand met lege handen naar huis. Ieder kind kreeg 
een vaantje als dank voor de deelname en tussendoor 
was er een verloting. 
Al met al kijken we terug op een geslaagd en gezellig 
jeugdevenement. 

Beachbadminton toernooi Smash 20-05-2017 
Zaterdag 20 mei 2017 was het dan weer zo ver, Beach Badminton 2017 ging van start. Na een aantal oproepjes via de 
app, stond er zaterdagochtend om 8 uur een mooie groep vrijwilligers klaar om de toernooicommissie te helpen met 
het klaarmaken van de banen en de wedstrijdtafel. Op deze manier konden alle wedstrijden mooi op tijd beginnen en 
hadden de vrijwilligers zelfs nog ruim tijd voor een kop koffie in de kantine. 
Om 10 uur is dan ook de eerste ronde begonnen en kon iedereen genieten van hele mooie en zware wedstrijden in het 
beruchte zand. Ook hebben de spelers en bezoekers van het toernooi zich kunnen vermaken in het zand. Er werd 
gespeeld in de volgende zes categorieën: gemengd dubbel wedstrijd, gemengd dubbel recreanten, heren dubbel 
wedstrijd, heren dubbel recreanten, dames dubbel wedstrijd en dames dubbel recreanten. Daarnaast liepen de 
wedstrijden mooi achter elkaar door en was er zelfs tijd om een vierde ronde te spelen. Rond 7 uur ’s avonds waren alle 
wedstrijden gespeeld, precies volgens planning. 
Ook met opruimen stond er weer een groep klaar om de toernooicommissie te helpen en kon in de kantine de 
prijsuitreiking beginnen. De prijzen waren wederom verzorgd door Maxx Sports and Events. Nadat iedereen werd 
bedankt voor de gezellige dag en de mooie wedstrijden is er ook aan Beach Badminton 2017 weer een einde gekomen 
en kunnen we allemaal weer uitkijken naar Beach Badminton 2018. 
Dit jaar was het een jubileumjaar voor het Beachbadminton. Het werd voor de vijfde keer op rij georganiseerd. Helaas 
waren we als commissie niet oplettend genoeg en hebben we hier geen aandacht aan besteed tijdens de 
voorbereidingen en op de dag zelf. Dit jaar viel het aantal deelnemers tegen. Dit kan komen doordat er door heel het 
land zes andere toernooien gespeeld werden. In 2018 hopen we weer meer spelers te trekken. 
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Ontwikkelingen binnen de toernooicommissie 
Het scholenbadminton werd afgelopen seizoen voor derde maal op rij georganiseerd (door Ana Tolj en Henk-Jan 
Nijmeijer). Het was wederom een groot succes en het toernooi blijft groeien. Het toernooi wordt echter niet 
ondervangen binnen een commissie. Na intern overleg met het bestuur is besloten het scholenbadminton, tijdelijk, 
onder te brengen binnen de toernooicommissie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het scholenbadmintontoernooi 
ondergebracht wordt binnen de wervingscommissie. Omdat er op dit moment geen leden zijn binnen de 
wervingscommissie, is er gezocht naar een andere oplossing. Vanaf volgend seizoen 2017/2018 wordt het 
scholenbadminton opgenomen in de toernooikalender. Mocht volgend seizoen blijken dat het te belastend is voor de 
toernooicommissie om het scholenbadminton erbij te doen dan kan overwogen worden het jeugdevenement niet door 
te laten gaan. De voorkeur vanuit het bestuur gaat uit naar het scholenbadminton. De werving van nieuwe leden is van 
belang om de vereniging gezond te houden en toekomst te geven.  
We hopen dat het seizoen 2017/2018 net zo succesvol wordt als afgelopen seizoen. 
Voor de financiële resultaten van de toernooicommissie verwijs ik naar het verslag van de penningmeester, Danny 
Victorie. 
 
 
Namens de toernooicommissie, 
 
Ana van den Brink – Tolj  
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10  Jaarverslag trainerscommissie 
 
Coördinator:  Alwin Hartman tot april 2017, erna vacant  
Trainers:  Matthijs Esser (SL3) 
  Pim Nijmeijer (SL3 in opleiding) 
  Jos Rollman (SL2 in opleiding) 
  Stinne Rasmussen (SL4 – hoofdtrainer, secretaris) 
   
Begeleiders: Demi van der Veen 
  Saied Taki 
  Judith van Amerongen 
  Susan Strijker 
 
Helpende handen (jeugdspelers): 
  Jesse van der Veen 
  Roel van Voorst 
  Carlo Danner 
 
De wisselingen van de wacht 
Ook het afgelopen seizoen waren er veranderingen binnen de trainersploeg van Smash: Mark Modderman is bij ons 
gestopt met training geven, Roos kreeg het te druk met haar studie en is helemaal gestopt met training geven. 
 
Gelukkig hebben we zowel Pim als Jos bereid gevonden om het traject tot opgeleidde trainer in te gaan: Pim is nog 
druk bezig met zijn SL3 opleiding en heeft voor de zomervakantie een deel van zijn stage gelopen door de senioren 
training aan te bieden op donderdagen, en Jos heeft zijn SL2 voor de zomer afgerond, inclusief stages bij de wedstrijd 
jeugd op de maandag. Pim heeft daardoor ook eigen groepen nu echt gehad, starters 2 en wedstrijdjeugd op 
donderdag naast Matthijs. Jos werkt nu zelfstandiger op de maandagen, waar hij de wedstrijd jeugd traint samen met 
Stinne. 
 
Julian, Demi en Susan hadden ook graag de SL2 willen doen, maar het bleek toch op dit moment niet haalbaar voor 
hen. 
 
In het voorjaar hebben we bij de wedstrijdjeugd de vraag neergelegd, of er spelers zin hadden om ons te helpen met de 
starters. Dat viel in hele goede aarde – we hadden meerdere belangstellenden, en al met al hebben we sinds april 3 
vaste helpers bij de jongste jeugd: Jesse, Carlo en Roel. Hier zijn we heel blij mee – meer handen en ogen zorgen ervoor 
dat de groepen rustiger zijn én dat we beter op alle behoeftes kunnen inspringen en ze daarom sneller kunnen leren 
badmintonnen. 
 
In april is Alwin verhuisd naar Duitsland – we zijn daarom sinds die tijd zonder coördinator. Hoewel we de representatie 
in het bestuur zo wel missen, en dat is jammer, zorgen we er verder wel voor dat het allemaal werkt. 
 
Communicatie 
 
We vergaderen weinig in deze commissie, alleen als we echt behoefte hebben aan serieuze beslissingen nemen. 
Verder wordt heel veel overlegd in de hal, waar we vorig jaar allemaal elkaar tegenkwamen elke donderdag – omdat 
alle jeugd daar achter elkaar trainden met de senioren daar weer achteraan. 
Trainers zijn over het algemeen praktijk mensen, en daarom bevalt ons deze manier van werken over het geheel 
genomen erg goed. 
 
De communicatie met de competitieleiders is voor de trainers cruciaal, en dat verliep afgelopen seizoen super. Korte 
lijnen, structuur en snelle overlegmomenten. Voor iedereen prettig werken. 
 



 
 

 
 

ALV  22-11-2017                                      secretaris@smashhoogeveen.nl Smash Hoogeveen                 26 
 

Leden – nieuwe & ‘oude’ 
 
Als trainers merken we dat de starterscompetitie een belangrijke functie heeft: de binding met de club gaat beslist 
sneller wanneer je als speler vrij vroeg in een team uitkomt en samen wedstrijden speelt tegen spelers van andere 
clubs. 
 
Ondertussen werken we samen met de rest van de commissies er ook hard aan om goed met al onze jeugd en senioren 
om te gaan, zodat we zoveel mogelijk vasthouden. Het lukt aardig al met al – er is altijd ruimte voor meer spelers, 
maar we ‘verliezen’ er gelukkig wel vrij weinig al gaand, en dan overwegend met goede redenen die buiten ons als 
vereniging liggen. 
 
Al met al kijken we terug op een geslaagd seizoen met een actieve groep trainers en jeugdbegeleiders. De 
trainerscommissie gaat zich inzetten om ook het komende seizoen deze stijgende lijn vast te houden.  
 
Namens de trainerscommissie, 
 
Stinne Rasmussen. 
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11  Jaarverslag wervingscommissie 
 
Voorzitter: Vacant 
Secretaris: Vacant 
Leden:  Jan Penninkhof 
 
Door het gebrek aan leden in de wervingscommissie hebben er in het seizoen 2016-2017 geen bijzonder activiteiten 
omtrent ledenwerving plaatsgevonden. Om deze reden is er daarom ook geen verslag van de wervingscommissie 
opgenomen in dit jaarverslag. 
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12  Jaarverslag sponsorcommissie 
 
Voorzitter:  Jasper Haveman 
Secretaris:  Jasper Haveman 
Leden:   Stefhan Koehorst 
  Jos Rollman 
 
 
Vanwege het missen van een voorzitter en een secretaris binnen het bestuur van Smash, hebben we als 
sponsorcommissie helaas niet de acties kunnen doen zoals wij dit voor ogen hadden. Gelukkig hebben we de 
continuïteit wel kunnen waarborgen en zijn de jaarlijkse acties zoals de grote clubactie en de toernooisponsoring wel 
doorgezet. 
 
Vooral de sponsoring tijdens het senioren toernooi, wat dit seizoen werd gehouden in het Activum, was succesvol. FZ 
Forza, de hoofdsponsor van het toernooi, was in samenwerking met SportVen aanwezig in de hal met een mooie 
stand. Daarnaast werden een aantal banen gesponsord door de volgende bedrijven: 

 Sportcafé De Twee Gezusters 

 Viva Fleur 

 Café De Lijst 

 SportVen 
Daarnaast heeft Viva Fleur ook voor het DPC toernooi de bloemen beschikbaar gesteld. 
Wij zijn als sponsorcommissie erg blij met de sponsoren die wij op dit moment hebben. Echter willen we in de 
komende jaren dit verder uitbreiden. We hopen dat de leden ons daarbij ook kunnen helpen door bijvoorbeeld ons in 
contact te brengen met een potentiële sponsor. 
 
Club van 25 
Naast de jaarlijkse acties en de toernooisponsoring valt ook de club van 25 onder de sponsorcommissie. Een aantal 
jaren geleden is dit opgestart en is er een mooi aantal leden opgebouwd. Echter was het erg stil rondom deze “club” en 
daarom hadden wij gedacht om een actie te houden om meer leden te werven. Helaas heeft deze actie niets 
opgeleverd. Erg jammer maar helaas. We denken nu na over hoe we deze club van 25 toch verder kunnen vergroten. 
 
Nieuw tenue 
Voor het seizoen 2018-2019 willen we graag een nieuw Smash-tenue. De voorbereidingen hiervoor gaan nu al van 
start. Ook de sponsorcommissie is hier nauw bij betrokken. We hopen dat het nieuwe tenue in combinatie met een 
mooie sponsor gepresenteerd kan gaan worden. 
 
Als sponsorcommissie bedanken we alle sponsoren voor hun steun het afgelopen seizoen!  
 
 
Namens de sponsorcommissie, 
 
Jasper Haveman 
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13  Jaarverslag flagshipcommissie 
 
Voorzitter:  Judith van Amerongen 
Secretaris:  Yvonne Drost 
Leden:  Henk-Jan Nijmeijer 
  Edith Nijmeijer 
 
Op 6 maart 2017 heeft de Flagshipcommissie aangegeven te stoppen met de commissie. Om deze reden is er geen 
verslag van de commissie opgenomen in dit jaarverslag. 
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14  Jaarverslag  kascommissie  

 
 
 


