
Jaarverslag VV Glimmen seizoen 2017 – 2018 
 
Het Algemeen Bestuur 
Het bestuur bestond dit seizoen uit: 
Henk Klabbers/ Gerrit Marsman : voorzitter tot 24 november 2017 Henk Klabbers/ vanaf 24 november 

2017 Gerrit Marsman 
Jan Deen/ Jan Damkat  : secretaris tot 19 januari 2018/vanaf 19 januari Jan Damkat 
Reinier Antonides/ Jan Deen : penningmeester tot 23 november 2017 Reinier Antonides; tot 19 

januari 2018 Sietske Mulder (waarnemend) /vanaf 19 januari Jan Deen 
Petra van der Heide  : jeugdcommissie 
Reint Nienhuis   : materialencommissie 
Harry Sissingh   : seniorencommissie 
Sietske Mulder   : algemeen lid tot 19 januari 2018 
 

 
Ledenbestand 
Op 1 november 2018 telt de vereniging 314 leden (1 november 2017: 345). 
 
Onderverdeling aantal leden op 1 november 2018: 
(tussen haakjes aantallen op 1 november 2017)  
Spelend lid :  189  (195)  Senioren :  76  (79)) 
 `     Jeugdleden : 113 (116) 
      Jeugd jongens :  75  (75) 
      Jeugd meisjes :    38  (41) 
Op dit moment is 20,1 % van alle spelende leden vrouw/meisje (2017: 25,1%) 
Bij de jeugd is dit percentage 33,6 % (2017: 35,3%). 
 
Jubilea:  
25 jaar lid: Piet Topelen, Jaap Pool en Thomas Wildeboer.  
40 jaar lid: Niels van Hemmen. 
50 jaar lid: Harm van der Molen, Ale Hendriks, Tonny Amerika en Menno Groothof. 
De leden die 40 en 50 jaar lid zijn gehuldigd op de jubileumavond (18 november). 
 

 
Accommodatie 
Consul sportcomplex : Bertus Mulder, Sietse de Haan heeft de taak overgenomen. 
Verzorging velden : Alf Tent 
 
Schoonmaak :Henk Wildeboer, Bennie van Dartel, Alf Tent, Ruud Bos, Jan       
Clubgebouw   Groenbroek, Lammert Kremer, Wim Lameijer, Karin Hoezen en Arie Smedinga. 
 
Kantinebezetting :Henk Wildeboer, Bennie van Dartel, Ale Hendriks, Jan Damkat (Sietse de 

Haan inval) (di-avond)  
Bertus Mulder, Anita ten Napel, Wim Lameijer, Nina Heyden, Wilma Snippe, 
Mirjam Wieringa, Jaap Boonstra, Ko Hoogesteger, Henk Oosterveld, Lot de 
Vries, Marjan Bazuin, Klaas Hommes, Anniek Smedinga en Anita Jorritsma.   
  

Reclameborden: : Ale Hendriks, Henk Niemeijer  
 
Webmaster, Ict : Henk Niemeijer 

 

Seniorencommissie 

Bij de senioren werd deelgenomen aan de competitie met 3 elftallen.  
Eindstanden: Glimmen 1 : negende (derde klasse) 
  Glimmen 2 : achtste (derde reserve klasse)  
  Glimmen 4 : negende (zesde reserve klasse) 
  Dames 1     : vijfde (vierde klasse)   
 
Trainers: Glimmen 1 : Patrick Beek 
  Glimmen 2 : Nico Kastelein 
  Glimmen 4 : n.v.t. 
  Dames 1 : Timothy de Vries (VV Haren) 
  Heren 35 : n.v.t. 
  Dames 35+ : n.v.t. 



  Keepers : Reint Nienhuis  
  Heren/jeugd 
 
Leiders: Glimmen 1  : Thomas Wildeboer, Sietse de Haan 
  Glimmen 2  : Vincent van Wolde 
  Glimmen 4  : Bennie van Dartel, Henk Wildeboer 
  Dames 1 : Richard Spitzers (VV Haren)  
   
Verzorging: Peter Bertram (fysiotherapie) 
 
Boekingen: Het aantal individuele boekingen is ongeveer gelijk gebleven seizoen 16-17 52 (857,-) en 

seizoen 17-18 51 (€827,60) 
Dit seizoen t/m 1 november: 9 boekingen (vorig seizoen 19).  

 
 

Jeugdcommissie 
Het afgelopen jaar was de samenstelling van de jeugdcommissie als volgt: 

- Voorzitter/ bestuurslid  : Petra van der Heide 
- Contactpersoon trainers/leiders : Vincent van Lang, Coen Luttjeboer 
- Activiteiten    : Wilma van Delden 
- Technisch coördinator  : Vincent van Lang 

 
Overleg 
De jeugdcommissie vergadert gemiddeld 1 keer per 4 weken. Daarnaast is er op trainingsdagen en op 
zaterdagen informeel overleg over bijvoorbeeld de organisatie van ons jeugdtoernooi en andere 
activiteiten. Jaarlijks worden er trainer-, ouder-, en leidersavonden georganiseerd. Ouderavonden 
hebben tot doel ouders te informeren over technische voetbalzaken, verwachtingen over en weer en om 
te inventariseren of er bereidheid is om als vrijwilliger iets te willen bijdragen binnen de vereniging. 
Leidersavonden zijn er om vooral nieuwe leiders op de hoogte te brengen van praktische zaken rondom 
een wedstrijd zoals kleedkamers schoonmaken, doelen opruimen, houding en gedrag op en om het 
veld. Ook over de indeling van de teams is regelmatig overleg met leiders en trainers.  
Trainersavonden/deskundigheidsbevordering worden het liefst 2 keer per jaar georganiseerd. Op deze 
avonden wordt ingegaan op de trainingsstof, inzet van oefeningen en de spelwijze van de jeugd binnen 
VV Glimmen. Bas Veldman is altijd bereid om de jeugdcommissie hierin te ondersteunen met 
ondersteuning van de Rinus app van de KNVB. 
3 keer per jaar is er overleg met het jeugdbestuur van Yde over de samenwerking binnen de jeugd. 

 
Samenwerking SV Yde de Punt 
Het afgelopen seizoen is de samenwerking met Yde gecontinueerd en hebben er meerdere 
samengestelde teams deelgenomen aan de competitie. 
De samenwerking wordt structureel geëvalueerd, er is sprake van een goede samenwerking. 
Voor het seizoen 2017-2018 is er naast Yde de Punt ook een samenwerkingsverband met de VV Haren 
voor Dames 1. 

 
Teams 
Er waren 13 teams te weten: 1 JO19, 1 JO17, 2 JO13 (elftal+ 7-tal), 2 JO11, 2 JO9, 1 JO8, 1 JO7, 2 
MO15 en 1 MO13. 
De mini’s hebben in hun eigen “Arena” getraind. In de wintermaanden werd er getraind in de 
Groenenberg. 

 
Training 
Trainers: JO19  : Chris de Jong 

 JO17  : Marnix Voorraad 
 JO13  : Arjan Hingstman 
 JO11  : Noah Gorter, Stef Koopman 
 JO9  : Jaap Boonstra, Stef Boonstra en Evelien Hogewerf 
 JO8  : Jaap Boonstra, Stef Boonstra en Evelien Hogewerf 
 JO7  : Jaap Boonstra, Stef Boonstra en Evelien Hogewerf 
 MO15  : Noah Gorter, Stef Koopman 
 MO13  : Coen Luttjeboer, Marissa Boonstra 
 Mini’s  : Gerard Hogewerf 
   

Elk team heeft in principe 2 leiders. Wanneer er vervanging nodig is, dan treedt in principe een ouder 
op als assistent.  
 



 
Kampioenschap 
De JO17 en JO7 
 

Activiteitencommissie 
Commissieleden: Wilma van Delden, Rick Oosterhof, Dick Kollen, Fernand Smedinga, Wim Lameijer, 
Thomas Wildeboer en tot 24 november 2017 Richard Sissingh en Melanie de Haan. De commissie 
heeft het afgelopen jaar een aantal keren vergaderd. 
Afgelopen seizoen werden er diverse activiteiten (mede) georganiseerd o.a. de jaarlijkse inloopavond, 
oktoberfeest (met 1e elftal), dartcompetitie, vrijwilligersavond, oudejaarskaarten en sjoelen, filmavond 
voor de jeugd, spokentocht en de seizoenafsluiting (met barbecue) in samenwerking met de 
jeugdcommissie. 
De activiteitencommissie heeft het afgelopen jaar een paar kleine stappen gemaakt in het uitbreiden 
van de activiteiten. Ook is er een succesvolle samenwerking met het 1e elftal dat met de commissie al 
voor het 3e jaar op rij in de maand oktober een activiteit organiseert. Wij zouden graag zien dat 
ook andere elftallen zich aanmelden om dergelijke activiteiten te organiseren. Ook wij zijn compleet 
afhankelijk van vrijwilligers om onze activiteiten te ondersteunen en ik zou dan ook graag een beroep 
willen doen op het bestuur om dat thema nog meer naar de voorgrond te trekken dit aankomende jaar.  
 

Sponsorcommissie 

Sponsorcommissie jaarverslag 2017-2018 
In het afgelopen seizoen bestond de sponsorcommissie uit Henk Niemeijer, Ina Sissingh, Vincent van 
Lang, Jan Eisses (nieuw toegetreden) en Dethmer Drenth.  
De sponsorcommissie heeft 7 keer overleg gehad. Met het bestuur zijn werkafspraken gemaakt voor wat 
betreft de onderlinge taakverdeling, communicatie, mandaat voor ondertekening, publiciteit e.d. Deze 
afspraken zullen binnenkort worden geëvalueerd.  
 
De VV Glimmen heeft een 80-tal sponsoren die een bijdrage geleverd hebben aan het financieel 

gezond houden van de club. Er is € 23275,-- aan sponsoropbrengsten gerealiseerd/geboekt in de 

boekhouding.  
 
Slagerij De Buurderij en Pannenkoekhuis Appelbergen zijn sinds het seizoen 2015-2016 voor 3 jaar 
hoofdsponsor geweest. Hun contract is per het seizoen 2018-2019 in goed overleg beëindigd. We willen 
deze sponsoren hartelijk bedanken voor hun jarenlange bijdrage! Nieuwe hoofdsponsor van de 
vereniging per het nieuwe seizoen is Kolker, Daleman en De Jong, makelaars en adviseurs. 
Andere teams werden gesponsord door Van Leeuwen Sport, Bartelds Hoveniersbedrijf, Aequalance, HLB 
Nannen, Total Annen de Punt, Pannenkoekhuis Appelbergen, Noordmaat, Longship, Hut en Co en 
CompressieZorg. Schoonheidssalon ClaryCare is sponsor voor damesteams. 
Daarnaast zijn er veel bedrijven die - soms al jarenlang - via een reclamebord, advertentie, website, TV-
banner of wedstrijdbal een financiële bijdrage leveren.  
 
Tijdens speciale evenementen is ook het nodige aan sponsorgeld binnengehaald: zo konden de kosten 
van het jubileummagazine ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan volledig uit advertenties worden 
gedekt. Verder zijn er toernooien geweest voor de jeugd en 35-plus. Ook deze werden gesponsord en 
hebben daarnaast voor een mooie kantine-omzet gezorgd. 
 
Het aantal reclameborden rondom met name het hoofdveld is de laatste jaren behoorlijk gestegen. Op 
open plekken na waar “attentieborden” hangen zijn alle plaatsen nu bezet. 
 
Speciaal woord van dank vanuit de sponsorcommissie is er voor Ale Hendriks, die er altijd voor zorgt dat 
alle reclameborden keurig zijn bevestigd en schoon worden gehouden.  
 
De sponsorcommissie is samen met de penningmeesters volledig ingewerkt in Sponsit, een online-pakket 
waarin een compleet overzicht is over de sponsoren, facturen, betalingen, contracten en taken. Dit scheelt 
aanzienlijk in tijd en er is nu een compleet overzicht van alles wat met sponsoring en betaling te maken 
heeft.  
 
Tot slot: we zijn verheugd dat we nog steeds nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. De 
sponsorcommissie zal actief verdergaan met behoud en werving van de sponsoren. Daarbij kunnen we 
natuurlijk ieders hulp gebruiken om ons te attenderen op nieuwe sponsors en mogelijkheden daarvoor. 



50-jarig Jubileum VV Glimmen 18 november 2017 
De commissie bestaande uit: Mirjam Wieringa, Wilma Snippe, Ina Sissingh, Henk Niemeijer, Ale 
Hendriks, Klaas Hommes en Thomas Wildeboer. Deze commissie heeft ongeveer 3 a 4 keer vergaderd, 
verder veel ad hoc bijeenkomsten georganiseerd om de VV Glimmen op haar 50 jarige verjaardag een 
geweldig feest te kunnen geven. De hele dag zijn er activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Een 
dag- en avondvullend programma waar oud- en bestaande leden elkaar ontmoeten en herinneringen op 
konden halen. De commissie wil in elk geval de oudgedienden van de club, vaak mensen van het 
eerste uur bedanken voor hun inzet en hulp voor deze bijzondere dag.  
Kortom een dag om nooit te vergeten! 
 
Het bestuur wil nogmaals iedereen bedanken die op één of andere manier betrokken is geweest bij 
deze mooie- en bijzondere dag! 

 
Vrijwilligers van Glimmen 
Het bestuur wil de vele vrijwilligers van de VV Glimmen een hart onder de riem steken. Ook dit jaar hebben 
jullie je weer geheel belangeloos voor de vereniging ingezet. Het bestuur is zich er terdege van bewust dat 
zonder jullie inzet en aanwezigheid onze vereniging niet kan bestaan. 
Nogmaals: alle vrijwilligers bedankt! 
 
Dank aan: Dethmer Drenth, Rick Oosterhof en Coen Lutjeboer voor hun bijdrage aan dit jaarverslag! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Damkat (secretaris) 
   
     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
  
 
  


