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Voorwoord tribuneblaadje XXL december 2021
We volleyballen nog, althans dat typte ik vorige week toen ik dit stuk al schreef! 
En dat we dat moesten vieren en dat het er een jaar geleden nog heel anders 
uitzag. Toen lag de competitie er al na 4 wedstrijden uit. Maar goed, inmiddels is 
de competitie stilgelegd en zijn we weer terug bij af. Het is niet anders. En toch 
is er een thuiszaterdag vandaag waarin we als volleyballers aan de slag mogen. 
Geen officiële wedstrijden maar trainingen of onderlinge partijtjes tegen elkaar. 
De afgelopen week hebben we geïnventariseerd wie er wil trainen vandaag en 
ook voor de komende twee weken. We verwachten op korte termijn ook de 
schema’s voor 11 en 18 december te kunnen communiceren. Dat is nog even 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de zaal. Geniet in ieder geval van wat er 
wel kan!

Twee keer per jaar brengen we als volleybalclub een extra dikke versie van het 
tribuneblaadje uit. De club leeft, er gebeurt veel, veel meer dan volleyballen 
alleen natuurlijk! Daarbij zijn veel van onze leden actief betrokken. Iets dat niet 
vanzelfsprekend is bij veel sportclubs waar geen vrijwilliger meer te vinden 
is. Zo zijn ook dit jaar alle jeugdteams en ook bijna alle seniorenteams weer 
voorzien van een trainer. We doen er alles aan om als bestuur de taken en 
verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te verdelen binnen de hele vereniging. 
Een vereniging valt of staat met zijn vrijwilligers. We zijn ook blij om te zien dat 
er steeds meer ouders van jeugdleden een actieve bijdrage leveren. Als tellers 
bij wedstrijden, als coaches bij mini-toernooien en soms zelf als (assistent)
trainer.

Later in dit tribuneblaadje blikken we inhoudelijk terug op de algemene 
ledenvergadering van 12 oktober. Nienke Hendriks zal een korte samenvatting 
schrijven van de ALV en Sjoerd Hendriks (ja het is familie, een tweeling zelfs) 
zal op hoofdlijnen de financiële situatie van Servia toelichten. Ik wil graag 
twee belangrijke besluiten toelichten. Dit heeft te maken met de positieve 
financiële gevolgen van COVID-19. Ja, u leest het goed, de positieve gevolgen 
van COVID-19. We hebben namelijk een lange periode geen zaalhuur hoeven 
betalen (normaal gesproken 60% van onze totale kosten). En ondanks dat 
we ook 2 x vorig seizoen geen contributie geïnd hebben (senioren), hebben 
we veel overgehouden. Om ervoor te zorgen dat alle leden daar iets van 
terug zien hebben we tijdens de ALV voorgesteld om voor alle seniorenteams 
nieuwe ballen te bestellen en om nieuw zand te bestellen voor op de 
beachvolleybalvelden. De ballen die nog goed zijn gooien we natuurlijk niet 
weg maar gebruiken we om de voorraden t.z.t. weer aan te vullen. De ALV heeft 
met beide investeringen ingestemd. We verwachten de nieuwe ballen op zeer 
korte termijn uit te kunnen delen aan de teams en in het voorjaar nieuw zand te 
kunnen storten!

Met dank aan Lisanne van Verseveld (D1) is dit mooie tribuneblaadje weer 
tot stand gekomen. Het is zeker de moeite waard om door te lezen. Zo kom je 
namelijk te weten:
• Hoeveel de Grote Club Actie dit jaar weer oplevert voor Servia…
• Wat voor VET toernooi we (HOPELIJK) tijdens de kerstdagen organiseren…
• Hoe de club er financieel voor staat…
• Hoe groots het succes van het schoolvolleybaltoernooi was… 
• En nog veel meer...

Een heel sportieve zaterdag gewenst!

Johan Beijen
Voorzitter Servia



Stardrift Blacklight toernooi (Servia) op 27 december 
voor ABC jeugd van 18.00-19.30 en voor senioren van 20.00-23.00

Aanmelden uiterlijk 22 december via toernooi@servia.nl 

Inschrijven kan op twee niveaus; fun en fanatiek waarbij er minimaal 2 
Servia leden in het veld moeten staan aangevuld met vrienden, familie, etc.
Indien je geen volledig team op de been kunt brengen, horen we het graag. 
Dan kunnen we dat mogelijk combineren met andere incomplete teams. 

Meer info nodig? 
Contact Hannah van Spanje en of Jessica Beijen (toernooi@servia.nl)

TOERNOOI
MAANDAG 27 DECEMBER

TOERNOOI
MAANDAG 27 DECEMBER



Terugblik ALV
Op 12 oktober was het weer zo ver, de jaarlijkse ALV (Algemene Leden 
Vergadering). Voor deze vergadering worden jaarlijks alle leden uitgenodigd 
om het voorafgaande seizoen met elkaar na te bespreken. Dit jaar waren er 5 
leden aanwezig, we begonnen met een terugblik op het afgelopen seizoen. Het 
seizoen 2020-2021 was natuurlijk een bijzonder jaar, mede omdat het vroegtijdig 
werd afgebroken vanwege corona. Desondanks waren er ook hoogtepunten 
te noemen. Servia Beach werd in het voorjaar van 2021 opgericht. Er werd 
veelvuldig gebruik gemaakt van de beachvelden en onze leden konden op 
vrijdagavond een beachtraining volgen, gegeven voor Vincent de Bie (H1). 
Een ander positief punt was dat ondanks dat de afgelopen twee seizoenen 
vroegtijdig werden beëindigd er vrijwel geen leden hebben opgezegd. Dit laat 
zien hoe betrokken onze leden zijn en hier zijn we als vereniging ontzettend trots 
op! 
  
Verder werd zoals gebruikelijk tijdens de ALV de jaarverslagen met betrekking 
tot de secretariaat, wedstrijdsecretariaat, technische commissie en de recreatie 
besproken. Wist je dat je deze verslagen twee weken voorafgaand aan een ALV 
kunt opvragen bij het bestuur? 

De penningmeester (Sjoerd Hendriks) heeft de financiële situatie van Servia 
besproken, zie zijn uitgebreide toelichting verderop in dit XXL-tribuneblaadje. 
Bij de rondvraag kwam de vraag naar voren of de jeugd vanaf volgend jaar ook 
mag deelnemen in het bekertoernooi. Het bestuur zal het einde van dit seizoen 
inventariseren welke jeugdteams hier interesse in hebben. 
Uiteraard werd de ALV afgesloten met een gezellige borrel in de kantine. 

Vanuit het bestuur hopen we volgend jaar nog meer leden te mogen ontvangen 
op de ALV, mocht je zelf ideeën hebben hoe we hier meer leden voor kunnen 
bereiken dan horen we deze graag. Neem hiervoor contact op met een van de 
bestuursleden. 

Nienke Hendriks
Secretaris 



Wist je datjes
de wedstrijdzakeneditie
Wist je dat:
• Servia ruim 1.500 uur zaalhuur reserveert in 

een regulier seizoen
• 1 zaal à 2 velden € 29,20 per uur kost
• al meer dan 15 wedstrijdwijzigingen zijn 

aangevraagd door onze eigen teams en / of 
tegenstanders, waarbij zalen onnodig zijn 
ingehuurd

• dit Cees als wedstrijdsecretaris gemiddeld 15 tot 20 min per aanvraag kost
• we daarom graag alleen wedstrijdwijzigingen willen in het seizoen als dat 

echt nodig is
• we zoveel mogelijk gebruik willen maken van jeugdspelers of andere teams 

als er te weinig spelers beschikbaar zijn
• alleen als het echt niet kan je Cees het vriendelijk kan vragen of hij de 

wedstrijd wil verschuiven ;-)
• we enorm duimen dat we nog wel het sezoen kunnen voortzetten / afronden 

met de toenemende maatregelen
• we verder de puntjes hierboven luchtig en vooral ter bewustwording moeten 

aannemen, want we blijven een vereniging die staat voor gezelligheid, 
sportiviteit en saamhorigheid!

THANKTHANK
YOU! YOU! 

THANKTHANK
YOU! YOU! 



Servia JB1 is kampioen!
Wij zijn Servia JB1. Ons team is enorm gezellig en 
doet er alles aan om elke wedstrijd te winnen. Tot 
nu toe lukt dat aardig, we hebben dit seizoen iedere 
wedstrijd met 4-0 gewonnen en zijn daardoor 
ongeslagen kampioen geworden. Volgend seizoen 
gaan we naar de A-jeugd waar we hopelijk net zo 
goed of zelfs beter gaan spelen als dat we nu doen. 
We hebben het afgelopen seizoen vooral geleerd om 
een team te worden. Vooral als we volgend seizoen 
naar de A gaan en moeilijkere tegenstanders krijgen 
is dat erg belangrijk. Communicatie en aangeven als 
er iets fout gaat heeft ons een beter team gemaakt. 
We kijken uit naar het volgende seizoen en gaan er 
alles voor doen om weer kampioen te worden.



Het financiële jaar 2020-2021
Tijdens de ALV is het financiële verslag van Servia over het jaar 2020-2021 
besproken. Zowel in sportief als financieel opzicht een bijzonder seizoen. 
De uitgaven zijn sterk lager uitgevallen doordat er geen zaalhuur betaald 
hoefde te worden aan de gemeente en de NeVoBo heeft een gedeelte van 
de inschrijvingsgelden terugbetaald. Wel zijn ook de baten lager uitgekomen 
omdat er 1 vrijwillige inning heeft plaatsgevonden en 1 inning helemaal niet 
heeft plaatsgevonden. Om ervoor te zorgen dat alle leden iets van het positieve 
resultaat terug zien heeft de ALV ingestemd met het voorstel om voor nieuwe 
ballen te bestellen, deze zullen we spoedig aan de teams kunnen uitdelen. 
In het voorjaar zullen onze beachvelden worden opgehoogd zodat deze er 
aankomende zomer weer goed bijliggen.

Binnen Servia zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de reserves binnen 
Servia. Enkele seizoenen hebben we niet voldaan aan de minimale hoogte van 
de reserves. Zeer goed nieuws is dat door de positieve resultaten van afgelopen 
twee seizoenen Servia weer voldoet aan de gestelde minimale hoogtes van de 
reserves.

Op de ALV is ook de begroting voor seizoen 2021-2022 gepresenteerd. Deze 
begroot een klein negatief resultaat voor aankomend seizoen. Dit is het gevolg 
van gelijkblijvende contributies (afgelopen 2 jaar niet verhoogd) en stijgende 
prijzen in de uitgaven. Het bestuur is van mening dat het niet verhogen van de 
contributie past bij de positieve resultaten van de afgelopen twee seizoenen en 
acht de reserves toereikend om dit eenmalig op te vangen.

Sponsoren zijn nog steeds van harte welkom om ons in dit nieuwe seizoen 
en de komende seizoenen te ondersteunen. Zowel binnen in de hal zijn er 
verschillende mogelijkheden (borden langs het veld, kleding, ballen etc) als 
buiten op de beachvelden. Informeer bij 1 
van de bestuursleden voor meer informatie!

Sjoerd Hendriks
Penningmeester



Servia schoolvolleybaltoernooi 
Het was een drukte van belang op donderdag 11 november in de sporthal. 
Gelukkig kon het Servia schoolvolleybaltoernooi dit jaar wel doorgaan.
In totaal 15 teams verdeeld over twee leeftijdsgroepen gingen de strijd aan met 
elkaar. Yme was al weken bezig geweest om bij alle teams scheidsrechters te 
ronselen. Daardoor stonden bij ieder veld twee scheidrechters/spelbegeleiders 
vanuit de seniorenteams van Servia, waarvoor dank. De indeling en organisatie 
in de zaal werd uitstekend verzorgd door Lieke van Adrichem van Sportservice 
Utrecht.
Na de eerste wedstrijden in beide leeftijdsgroepen kwamen we er als organisatie 
achter dat volleybal voor kinderen die dat vrijwel nooit spelen moelijker is dan 
wij van tevoren hadden ingeschat. Door na één wedstrijd het nivo wat naar 
beneden bij te stellen werd het spelplezier enorm verhoogd en werden er leuke 
wedstrijden “volleybal” gespeeld.
Alle kinderen die aan het toernooi hebben meegedaan gingen aan het eind van 
het toernooi naar huis met een welverdiend vaantje en het gevoel dat ze een 
middag geweldig hadden “gevolleybald”.



Servia recreatie
Wat gebeurt er eigenlijk bij de recreatieafdeling van onze volleybalvereniging. 
Zijn dat een stel liefhebbers die een soort campingvolleybal spelen of …….

Nou, dat campingvolleybal (hoewel dat ook leuk is) kan je wel vergeten. De 
recreatieafdeling bestaat op dit moment uit 7 teams die het volleybal op diverse 
manieren spelen.

Te beginnen met de drie damesteams die op maandagavond trainen en op zes 
zaterdagen gedurende het seizoen hun competitie afwerken in toernooivorm. 
Op die zaterdagen worden er vier wedstrijden gespeeld van twee sets. De 
sets worden op tijd gespeeld. DR2 en DR3 komen uit in de hoogste klasse, de 
A-poule en kunnen zich daar aardig handhaven. DR4 speelt een trapje lager in 
de C-poule.  

Niet alleen tijdens de toernooien wordt er met volle overgave gespeeld, ook de 
onderlinge partijtjes op de maandagavond worden op het scherpst van de snede 
uitgevochten. 
En daar hebben we HR1, een team bestaande uit een aantal Servia oud-
getrouwen. Zij strijden ook al jaren niet onverdienstelijk in de A-poule bij de 
heren.

Dan hebben we ook nog drie teams die in de (recreatie) midweek-competitie 
spelen. Allereerst twee mix-teams, XR1 en XR2 die op donderdagavond trainen 
en ook hun thuiswedstrijden op donderdagavond afwerken. De uitwedstrijden 
worden gespeeld op de trainingsavond van de tegenstander. Lekker op 
woensdagavond om 21.30 spelen in Bodegraven, Waddinxveen of Oudewater.
Wel strijden beide teams mee om de bovenste plaatsen in hun poules.

Als laatste de nieuwste aanwinst bij de recreatieafdeling, het voormalig D3 dat 
door personele problemen bijna dreigde ten onder te gaan, strijdt nu in de 
midweekcompetitie als DR1. Dat gaat zo goed dat ze na 4 wedstrijden fier aan 
kop staan.

Mocht je dus de zaterdag zat zijn, wat we natuurlijk niet hopen. Zijn er nog 
genoeg alternatieven om toch ons (je) geliefde spelletje te blijven spelen.



Eindstand Grote Clubactie 2021
De Grote Clubactie is ten einde en het is tijd om de eindstand op te maken. Net 
als de voorgaande jaren hebben onze jeugdleden weer een mooi bedrag voor 
onze vereniging opgehaald. Dit jaar zijn er 159 loten online en 302 papieren 
loten verkocht. Ook heeft een jeugdteam (MA1) voor het eerst een superlot 
(wat gelijk staat aan 50 gewone loten) verkocht aan een seniorenteam (D1)! Dat 
maakt in totaal 511 loten, waarmee € 1.226,40 is opgehaald. Dat is iets minder 
dan vorig jaar, toen haalde onze jeugd met 685 verkochte loten € 1.664,00 op. 

Op de thuiszaterdag 15 januari staat de uitreiking van de best verkopende teams 
en spelers gepland. Tijdens de wedstrijd van Heren 1 maken we de winnaars en 
hun prijzen bekend

Namens de vereniging willen we alle jeugdleden bedanken voor jullie inzet!




