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Inleiding 
Voor jullie ligt het jaarverslag van VV Forza. 
 
We hadden voor het seizoen 2019 -2020 een duidelijk doel gesteld. Na jaren “net niet“ was de 
insteek dit keer het gat tussen dames 1 en dames 2 echt te dichten; het gat tussen de promotieklasse 
en de 2e klasse, op te vullen door een team in de 1e klasse. 
Besloten werd om dames 1 nog maar één trainingsblok te geven om zo ruimte te creëren voor dames 
2. Alles ging volgens plan, totdat in maart de competitie werd stilgelegd. Dames 2 stond op dat 
moment 2e in de competitie, in een normaal jaar is dit voldoende voor promotie-/degradatie 
wedstrijden. Alleen de Nevobo besloot dit keer anders. Hoe zuur! Geen promotie voor dames 2 naar 
de 1e klasse. 
 
Sowieso is dit jaar in alle opzichten een bijzonder jaar. 
Niks is meer vanzelfsprekend. 
Het toverwoord is “protocol”. Een hele nieuwe dimensie voor ons als bestuurder. 
 
In dit jaarverslag gaan we uitgebreid in op allerlei zaken. 
 
Veel leesplezier! 
 
Marja Keppels, voorzitter 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond dit seizoen uit acht personen:  
 
Naam     Functie    Aftredend 
Marja Keppels   Voorzitter   2021 
Jan Dondertman  Penningmeester  2020 - herkiesbaar 
Wilma Kuiper   Secretariaat   2022 
Nicole Besten   Algemeen lid   2022 
Barbara Brinoord  Algemeen lid   2020 - herkiesbaar 
Irthe Brummelman  Algemeen lid   2022 
Tom Klein Nengerman  Algemeen lid   2021 
Marja van Zoelen  Algemeen lid   2021 
 
Invulling vacatures 
Er is nog geen opvolger gevonden voor de VSK-functie van Anke Hamer-Berends. Dit wordt een 
actiepunt! 
 
Het bestuur is in 2019 zes keer bijeen geweest. In 2020 heeft het bestuur vier maal vergaderd (tot 
september), waarvan tweemaal digitaal. 
 
Technische Commissie 
In de technische commissie hebben zitting: 
Marjan Smale 
Aniek Noordkamp 
Rianne Paalman 
Ellen Ruiterkamp–Wuestman 
Ilse Lourens 
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Belinda Braakman 
Marja Keppels 
 
Jeugdcommissie 
In de jeugdcommissie hebben zitting:  
Rianne Paalman 
Renate Hakvoort 
Daniëlle Meijer 
Lian Brinkman 
Petra Hoentjen 
 
Jeugdkampcommissie 
In deze commissie hebben zitting: 
Aniek ten Have 
Jelke Vrielink 
Dianne Jimmink 
Laura de Jong 
Loes Esselink 
Laurens Woestenenk en Jorik Lubberding helpen in het weekend met de activiteiten. 
 
Leden 
In het seizoen 2019 - 2020 waren er 215 leden lid van v.v. Forza. 
Johan Lenselink, lid van het recreantenteam, is op 12 februari 2020 overleden.  
 
Digitale Nieuwsbrief 
Marja van Zoelen brengt de Nieuwsbrieven uit. De Nieuwsbrieven zijn tevens terug te vinden op de 
website. Wil je iets in de Nieuwsbrief geplaatst hebben? Mail het naar nieuwsbrief@vvforza.nl  
 
Wedstrijdleiding 
Lisanne Jansen Holleboom heeft het wedstrijdsecretariaat overgenomen van Aniek Noordkamp 
wedstrijdsecretariaat@vvforza.nl 
 
Ledenadministratie 
Gerdien Brinoord heeft de ledenadministratie overgenomen van Leonie Hendriks 
ledenadministratie@vvforza.nl 
 
Digitale competitieschema 
Het digitale fluit- en telschema verscheen in september en januari en werd verzorgd door Marjolein 
Jansen en Anke Hamer vsk@vvforza.nl 
 
Website en sociale media  
Irhte Brummelman, Philip van Zoelen, Marja van Zoelen en Wilma Kuiper hebben zich verdiept in een 
nieuwe, snelle website. Na diverse informerende gesprekken en het opvragen van offertes bij drie 
partijen is besloten over te stappen naar Sitework uit Lochem. De nieuwe website is inmiddels 
online, deze werkt snel en is gebruiksvriendelijk. Wil je iets op de facebookpagina, Instagram of 
website laten zetten? Mail naar info@vvforza.nl   
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Competitie 
In de Nevobo -competitie deden één herenteam, zes damesteams en acht jeugdteams mee. 
Daarnaast speelden in rayon Berkelstreek meerdere CMV teams. Het aantal teams dat meespeelt op 
niveau 3 t/m 6 wisselt.  
De damesrecreanten van v.v. Forza uit Laren, het mix team en herenteam uit Harfsen hebben dit jaar 
competitie gespeeld. De herenrecreanten van v.v. Forza Laren doen mee aan toernooien.  
 
De meiden van CMV niveau 6 zijn (officieel) kampioen geworden. Ook de meisjes B2 werden 
(officieel) kampioen en zijn gepromoveerd naar de 1e klasse.  
De meiden van MC3 zijn in februari onofficieel kampioen geworden, door de corona konden zij 
helaas het seizoen niet afsluiten doordat de competitie in maart werd stil gelegd.  
 
Dames 6 is officieel kampioen geworden, zij hadden met nog 5 wedstrijden te gaan, al een grote 
voorsprong behaald op hun concurrenten. 
Helaas konden de andere damesteams die streden om de eerste plaats, dames 2 en dames 4, geen 
kampioenschap vieren. Door de rekenformule die de Nevobo hanteerde, is dames 2 de promotie 
misgelopen.  
Dames 4 is niet officieel uitgeroepen tot kampioen door het afbreken van de competitie, maar is wel 
gepromoveerd naar de 2e klasse.   
 
NOJK 4 januari 2020 
Het bestuur heeft in overleg met de TC regels opgesteld voor deelname aan een NOJK. Er zijn 
behoorlijke hoge kosten verbonden aan deelname aan het NOJK, met name de inschrijfkosten. Er is 
in het afgelopen seizoen toestemming gegeven voor inschrijving van twee teams. Het moeten wel 
teams zijn die enigszins kans maken. Per team werden er twee extra trainingen vanuit de vereniging 
aangeboden. De teams moesten zelf zorgen voor een scheidsrechter en voor vervoer.  
 
Dianne Jimmink en Leonie Ebbekink hebben de deelnemende meiden getraind en traden op als 
scheidsrechters. De meisjes CMV moesten helemaal naar Middelbeers. Meisjes C moesten naar 
Enschede. 
 
Het meisjes CMV team met Elize, Esmee, Kiki, Laura, Ilse, Emma en Sanne hebben de halve finale van 
het NOJK behaald, onder leiding van Dianne Jimmink en coach Petra Hoentjen-Dijkman. Een super 
prestatie van onze jongste leden. 
 
Het meisjes C-team met Evie, Tess, Jiske, Noor, Marit, Lynn, Marjolein en Gaitlynn hebben in de 
voorrondes verloren. 
 
Samenwerking Avanti beëindigd 
De samenwerking tussen v.v. Forza en Avanti is in goed overleg beëindigd. Met name de oudere 
speelsters zijn terug gegaan naar Avanti en zijn daar met een nieuw team gestart in de 4e klasse. De 
overige speelsters zijn gebleven.  
 
Technische commissie 
Wouter Hol, trainer dames 3, is in het najaar van 2019 al gestopt met trainingen te geven. Er was niet 
de juiste klik. Alfons Wielens heeft de trainingen voortgezet.  
Ook had Dames 5 en meisjes A2 in eerste instantie geen trainer. Deze teams zijn getraind door Marja 
Keppels en Leonie Ebbekink. Het voorstel om de meisjes A2 in het nieuwe jaar op te delen in de 
damesteams werd niet ondersteund.  
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Scheidsrechters 
Ieder team in de promotieklasse (dames 1) dient scheidsrechters te leveren voor hun wedstrijden in 
het district. Het is ieder seizoen erg moeilijk om scheidsrechters te vinden die dit niveau mogen en 
kunnen fluiten. In het seizoen 2019 -2020 zijn Hans Stijf en René Stevens uiteindelijk bereid 
gevonden om voor onze vereniging te fluiten, tegen een vergoeding van € 15 per wedstrijd.  
 
Voor het seizoen 2020 – 2021 zijn, echt op het allerlaatste nippertje, twee personen van buiten onze 
vereniging, bereid gevonden, via de lijst met scheidsrechters van Nevobo, de wedstrijden in de 
promotieklasse te fluiten. Hiervoor krijgen beide heren een vergoeding van ons per wedstrijd. 
Kortom, we moeten binnen onze eigen vereniging dringend mee aan de slag om leden op te leiden 
tot scheidsrechter die in de 2e, 1e en promotieklasse mogen fluiten. 
 
Voor het leiden van de overige competitiewedstrijden heeft elk team afgelopen jaar minimaal twee 
scheidsrechters geleverd. Op deze manier is het fluiten dit seizoen goed verlopen.  
 
De CMV wedstrijden zijn grotendeels gefloten door de spelers uit jeugdteams en de senioren. De 
damesrecreanten hebben in hun competitie zelf elke keer voor een scheidsrechter gezorgd. 
 
Corona 
Door de corona zijn de volleybalcompetitie en trainingen in maart vroegtijdig stil gelegd. Nadat het 
RIVM de maatregelen wat versoepeld heeft, mocht de jeugd vanaf 15 mei weer buiten trainen. 
Na uitvoerig overleg met de gemeente Lochem, het opsturen van tekeningen van het terrein, 
opstellen van protocollen en het afzetten van de looproutes met linten kregen we toestemming van 
de gemeente om op het evenementen terrein het beachvolleybalveld op te bouwen. Met dank aan 
Eddy Lubberding en Tom Klein Nengerman lag er een prachtig veld.  
Gerard van Laar en Dianne Jimmink zijn bereid gevonden om de trainingen op het beachvolleybalveld 
voor de jeugd te verzorgen. 
Vanaf juni mochten ook de senioren weer volleyballen op het beachvolleybalveld. 
De ballen en het desinfectiemiddel konden we neerleggen bij de familie Woestenenk, waarvoor onze 
dank! 
 
Aanwas CMV Harfsen 
Dianne Jimmink heeft, als proef, enkele maanden trainingen in Harfsen gegeven voor de jeugd in 
CMV-leeftijd. Er was wel belangstelling voor, echter de gym is op hetzelfde moment, dus er dient 
overlegd te worden met de Harfsense verenigingen, zodat niet dezelfde leeftijdsgroepen elkaar in de 
weg zitten. De jonge CMV jeugd gaat niet voor de volleybaltraining naar Laren toe.  
Elke Bakhuis gaat vanaf september CMV-trainingen geven.   
 
Scholenproject 
Het scholenproject is afgelopen seizoen niet doorgegaan in verband met corona. Het project is 
inmiddels wel weer opgepakt door de jeugdcommissie. De Prins Willem Alexanderschool in Laren is 
op 6 oktober bezocht door Johan Strookappe. Daarna heeft wederom het corona virus roet in het 
eten gegooid. De afspraken met de scholen in Harfsen, Almen en met de Branink in Laren zijn 
hierdoor uitgesteld. 
 
Een ouderavond kon dit jaar niet georganiseerd worden in verband met corona. Er wordt nu veel 
informatie verstrekt via de nieuwsbrief. 
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Bardienst Hoeflo 
Op zaterdagen is de kantine in zaal Hoeflo dicht. Bezoekers kunnen zelf beneden in de foyer 
koffie/thee/frisdranken uit de koelkast pakken, en betalen, op basis van goed vertrouwen.  
 
Sponsorcommissie 
Er is een sponsorcommissie opgericht, want er dienen nieuwe tenues te worden uitgezocht. Dianne 
Rouwenhorst, Ank Stekelenburg, Irthe Brummelman, Leonie Hendriks, Bertus Voortman en Jan 
Dondertman hebben zitting in deze commissie en gaan actief bezig om de sponsoren te 
enthousiasmeren en te behouden voor de club. De contracten lopen af, de shirtjes zijn aan 
vernieuwing toe. Door de corona worden ondernemers ook economisch hard getroffen en is 
besloten dat nog één seizoen door spelen in de bestaande shirts. Inmiddels is er een nieuw tenue 
uitgezocht. Doel is bij aanvang van het seizoen 2021 in nieuwe tenues te spelen.   
 
Teamfoto’s 
De teamfoto’s seizoen 2020-2021 kunnen vanwege corona vooralsnog niet gemaakt worden. De 
teams wordt gevraagd om zelf een foto te maken en op te sturen naar info@vvforza.nl 
 
Activiteiten en acties 
• Herfsttoernooi 

Het toernooi was gezellig en alles is goed verlopen. Echter, het wordt steeds lastiger om meer 
teams te krijgen. Punt van aandacht is om het toernooi niet in het weekend van de 
herfstvakantie te organiseren! De opbrengst was € 307,25. 

 
• Bloembollenactie 
 De bloembollenactie in oktober 2019, huis-aan-huis, in Harfsen had een goede opbrengst van  

€ 790. Voor een volgend jaar nog meer afwisseling in de lijst opnemen en evt. mezenbollen. 
 
• Oliebollentoernooi 
 Eind december was er een succesvol oliebollentoernooi. De organisatie was in handen van 

dames 3. Zij hebben winter/zomer volleybal georganiseerd.  
 
• Recreanten gemeente Lochem toernooi 
 In januari werd traditiegetrouw het recreantentoernooi voor de gemeente Lochem 

georganiseerd in de Braninkhal. De organisatie was in handen van Jaap Man. Ook dit jaar waren 
er heren- en damesteams. Het toernooi werd afgesloten met een Chinese maaltijd aangevuld 
met gebakken eieren. 

 
• Potgrondactie 
 De eerste zaterdag van maart was als gebruikelijk de potgrondactie in Harfsen en het 

buitengebied. Leden en ouders van jeugdleden hebben weer een succes van deze actie gemaakt. 
Het heeft een mooi bedrag namelijk € 1648 opgeleverd. 

 
• Paaseierenactie 
 In maart was de paaseierenactie. Door de corona moest de actie opeens op een andere manier 

voortgezet worden. Jelse Lenselink en Elsbeth Jansen hebben dit op hele korte termijn omgezet 
en via WhatsApp in de aanvoerdersapp en verspreiding naar de teamleden is deze actie toch 
heel goed tot stand gekomen en heeft het een bedrag van € 999 euro opgeleverd. 
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• Rabo Club Support 
 De actie van de Rabobank Noord en Oost Achterhoek Hart voor de Achterhoek is gewijzigd in de 

Rabo ClubSupport, en is verschoven van het voorjaar naar het najaar. Vorig jaar heeft het € 596 
opgeleverd. Allen dank voor de uitgebrachte stemmen. 

 
• Jeugdkamp 

Het jeugdkamp wordt om het andere jaar georganiseerd. Voor jeugdactiviteiten zit er € 675 in 
de pot en is er € 350 voor komend seizoen gereserveerd. Door de corona ging het jeugdkamp in 
2020 helaas niet door. De locatie voor 2021 is inmiddels gereserveerd.  

 
• Rommelmarkt Harfsen  
 Er hebben zich leden ingezet om te helpen bij de rommelmarkt Harfsen. Daarvoor heeft vv Forza 

een cheque van € 300 ontvangen. 
 
Tot zover ons jaarverslag.  
 
 
 
 


