
Jaarverslag vv Sleen seizoen ’21-‘22 

Een seizoen met wisselende emoties. Velen keken verwachtingsvol uit naar hopelijk een jaar lang 

trainen en spelen van wedstrijden zonder beperkende maatregelen. Helaas. Ook het seizoen ’21-’22 

gaat de boeken in als één met een schaduwkant doordat er vanaf half november t/m februari vanuit 

de overheid vanwege oplopende Corona-besmettingscijfers wederom voor sporters en publiek de 

nodige voorzichtigheid in acht genomen moest worden. Echter, het seizoen eindigde natuurlijk zeer 

positief aangezien de competities op een reguliere wijze, uitgezonderd het bekertoernooi,  afgewerkt 

konden worden. Bestuurlijk gezien is het een jaar geweest waarin er veel gebeurd is op en rondom 

de accommodatie en uiteindelijk hopen we in het seizoen ’22-’23  zaken rondom renovatie van de 

velden, het treffen van energiezuinige maatregelen, het upgraden van de kantine, de ‘slag’ om 

vrijwilligers en het bemensen van de voor onze club zo belangrijke sponsorcommissie af te ronden. 

Jeugdaangelegenheden. 

De jeugd startte het seizoen met 9  teams en daar werd na de herfst ook nog een JO7-team aan 

toegevoegd. Het was de jeugdcommissie gelukt om elk team te voorzien van één of meerdere 

trainers/leiders en met wisselend succes werd meestal een najaars- en voorjaarscompetitie 

afgewerkt.  De teams liepen er allemaal weer in keurige tenues bij. Een compliment is hier wel op zijn 

plaats voor Danielle en Aly die er toch elk jaar heel wat tijd en energie insteken.  

In de zaal mocht niet worden gevoetbald vanwege de al eerder genoemde Corona-maatregelen en 

daardoor kon ook het traditionele Ballen- en bollentoernooi geen doorgang vinden. Ook voor het 

Herman brood-toernooi was er geen groen licht, omdat in juni twee speelvelden niet mochten 

worden gebruikt. Gelukkig was er aan het begin van het seizoen wel het Oranje-festival met allerlei 

leuke voetbalactiviteiten en een springkussen en buikschuifbaan. In juni werd het seizoen afgesloten 

met een paar gezellige kind-ouderwedstrijdjes. Zeer prijzenswaardig was het initiatief van enkele 

jeugdtrainers om zich op te geven voor een door de KNVB georganiseerde trainerscursus: Patrick, 

Ruben, Gavin en Stijn wisten deze cursus positief af te ronden, zodat er binnen de club weer een paar 

getalenteerde en gekwalificeerde (jeugd)trainers rondlopen. De Keeperschool Noord-Nederland 

verzorgde op de donderdagavond weer een specifieke keepertraining en hier werd aan deelgenomen 

door o.a. een zestal Sleen-keepers.  

Gedurende het seizoen vond er, onder aanvoering van Herman Hidding,  regelmatig (jeugd)overleg 

plaats tussen de jeugdcommissie, leiders en trainers. Dit geeft een duidelijke structuur en 

verbondenheid aan waarbij alles heel duidelijk in het teken heeft gestaan van  het plezier en 

welbevinden van onze jeugdleden.  

Technische zaken. 

Op technisch vlak was er continuïteit in de persoon van Wout Feijen als hoofdtrainer voor de 

senioren en voor assistentie bij de trainingen op de dinsdagavond waren Lars Bos en Arjen Cremers 

bereid gevonden om m.n. de voetballers van het 2e te begeleiden. Van het begin af aan was er flink 

wat ruis op de lijn betreffende verantwoordelijkheden, communicatie en trainingsopkomst. 

Uiteindelijk leidde dat in februari tot het splitsen van een 1e en een 2e selectie en een gesprek met de 

spelers van het 2e om de trainingen meer te komen bezoeken.  

De resultaten van de seniorenteams waren zeer uiteenlopend. Het 3e elftal deed lang mee in de top, 

maar in wedstrijden waar het er echt op aan kwam, werd regelmatig het onderspit gedolven. Ook het 

veelvuldig afzeggen en uitstellen van wedstrijden door tegenstanders werkte niet echt mee aan een 

regulier en sportief verloop van de competitie.  



Het 2e elftal eindigde op een positie in de middenmoot. Voor het 1e kende het seizoen echt 

verschillende gezichten. Een goede start zorgde ervoor dat er een keurige koppositie werd 

ingenomen in de 4e klasse D, maar er moet wel bij worden aangetekend dat er een vertekend beeld 

was ontstaan door allerlei (Corona-gerelateerde) afgelastingen van de concurrentie, waardoor het 

competitieverloop een niet geheel sportief karakter kreeg. Na de winterstop kampte de 1e selectie 

met een behoorlijke vormdip mede ingegeven door de mededeling van hoofdtrainer Wout Feijen om 

zijn contract tot eind van het seizoen ’22-‘23 niet uit te dienen. Gelukkig kwam er vanaf half mei een 

eind aan de vormcrisis en met een fantastische eindsprint wist men een plek in de nacompetitie te 

behalen. Daar was eerst Heiligerlee een tegenstander uit de collega 4e klasse C. Met een ongekend 

hoge uitslag van 8-0 werd Sleen de overtuigende winnaar en mocht het in een thuis- en uitduel 

aantreden tegen 3e-klasser Olyphia uit Noordwolde. In de thuiswedstrijd werd op 12 juni de basis 

gelegd voor promotie door een 2-0 overwinning op de niet geweldig spelende Friezen. Een week 

later was een gelijkspel (0-0) voldoende voor een terugkeer naar de 3e klasse: alle credits naar 

trainer, overige staf en spelersgroep voor het bewerkstelligen van dit succes dat tot in de late 

uurtjes,  samen met zanger Erik van Klinken, werd gevierd. 

 

Voor het 45+-team was er weer een najaars- en voorjaarseditie. Met behulp van af en toe een 

gastspeler wist men tot het spelen van leuke wedstrijden te komen en werd door menigeen ook 

regelmatig samen met de groep Walking-Footballers (m/v) op de donderdagavond een gezellige 

training afgewerkt. Na een paar jaar afwezigheid was er binnen de vv Sleen ook weer een jeugdig 

zaalvoetbalteam actief die een zeer verdienstelijke competitie op redelijk niveau afwerkten.  

Door de bekendmaking van Wout Feijen  om aan het eind van het seizoen te stoppen als 

eindverantwoordelijke voor de 1e selectie moest de TC op zoek naar en andere hoofdtrainer voor het 

nieuwe seizoen. Na twee positieve gesprekken werd overeenstemming bereikt met Sander Blaauw 

uit Coevorden en via een dispensatieregeling vanuit de KNVB kan Sander so wie so een jaar lang een 

derde-klasser trainen. Vervolgens werden Stijn van Wijk en Gavin Haandrikman als trainer/coach 

aangesteld voor het 2e elftal. De verbintenissen met de verzorgers Helen Bruinsma en Erik Bos 

werden verlengd en als leider werd Richard Eising toegevoegd. 



 

Op en rondom de accommodatie. 

Met de aanschaf van een nieuw mini-trekkertje ging voor de mensen van de groenploeg een grote 

wens in vervulling en wist men gedurende het gehele seizoen op een meer dan voortreffelijke wijze 

ons fraai sportpark te onderhouden. Ook zeer fraai kwam vanaf september de belijning op de velden 

er uit te zien. Doordat Henk Warmolts zich aanmeldde als terreinknecht kwam er gelukkig een einde 

aan het gemartel met het trekken van lijnen door enkele bestuursleden.  

 

De aanleg van het zonnepark aan de Haarstdiek leverde voor de vv Sleen een zeer gewild aantal 

zonnepanelen op die ons zeer zeker kunnen helpen om de energievoorziening op duurzame en 

goedkopere wijze plaats te laten vinden. Daarnaast werden nieuwe hybride ketels geplaatst voor de 

warmwatervoorziening en verwarming in o.a. kantine, kleedkamers en bestuurskamer. Aangezien 

veld 4 door ons is teruggegeven aan de gemeente werd op een frisse zaterdagochtend in december 

het toenmalige kalkhok van handbalvereniging Exito en de vv Sleen op deskundige wijze ontmanteld 

en van asbest ontdaan. In een later stadium is het hok achter op het trainingsveld geplaatst.   

 

 



In het voorjaar van ’22 voerde Bouma in het kader van de Kwaliteitsimpuls vanuit de gemeente 

Coevorden (een jaar later dan gepland) de grondige renovatie van het trainingsveld en veld 2 uit. Na 

afloop van de reguliere competitie zijn bouwbedrijf Geugies en installatiebedrijf Van Luik begonnen 

met aanpassingen van de toiletgroepen. Door kleedkamer 6 op te offeren komt er ruimte voor het 

creëren van een nieuwe toiletgroep voor dames en één voor de mannen. De oude toiletunits 

(daterend uit 1989!) krijgen de functie van opslag schoonmaakmaterialen en een toilet voor minder-

validen. Al met al zijn er en worden er behoorlijk wat inspanningen geleverd om de accommodatie 

toekomstbestendig te maken en te houden. 

Activiteiten, vrijwilligers, commissies, sponsoren en …… 

Een Algemene Ledenvergadering  op 29 oktober met een zeer slechte opkomst kan aangeven dat het 

allemaal geweldig gaat binnen de vereniging en dat het de leden niet zo veel uitmaakt wat het 

bestuur doet ….. of het is een (maatschappelijk) signaal dat de betrokkenheid onder de leden en 

ouders/verzorgers zo gering is dat men bepaalde zaken maar overlaat aan een (te) kleine groep 

vrijwilligers. Om een club draaiende te houden wordt af en toe ook echt wel wat van de leden 

verwacht. Een e-mailactie om vrijwilligers te werven leverde slechts één reactie op van een 

kandidaat-groenploeglid. Voor de toekomst is er best wel zorg om de voortgang betreffende 

bezetting van bepaalde commissies en toewijzing van taken.  Zo zouden we graagvoor het fluiten van 

wedstrijden bij zowel de jeugd alsmede ook de senioren een uitbreiding willen zien van personen die 

wel eens een wedstrijd willen gaan leiden. 

Tijdens de ALV werd afscheid genomen van bestuurslid Henk Lanting. Door een verhuizing naar 

Emmen werd het voor Henk toch allemaal wat lastiger om zijn taken te kunnen blijven vervullen. 

Voor al zijn bewezen diensten voor de vereniging kreeg Henk het speldje van erelid v.d. vereniging 

opgespeld. Kristel Lubbers, Berdien Elling, Jacques Koops en Marjanne Klasen werden bedankt voor 

hun inzet voor de kantine- en sponsorcommissie. Om verschillende redenen besloten zij om te 

stoppen met hun taken voor de vereniging. Voor de kantinecommissie zijn inmiddels Wilma Kiers en 

Lucienne Warmolts als opvolgers toegetreden. 

 

 

De sponsorcommissie van de vv Sleen was de afgelopen twee seizoenen net weer wat opgetuigd 

totdat het bericht kwam van het terugtreden, vanwege persoonlijke redenen, van alle drie de leden. 

De commissie heeft alles keurig achtergelaten, zodat voor de nieuwe commissie het redelijk 

eenvoudig op te pakken is om verbintenissen met sponsoren te verlengen of om nieuwe sponsoren 

bereid te vinden de vv Sleen op wat voor gebied te gaan ondersteunen. 



Goed werk verricht onze Club van 100. D.m.v. financiële ondersteuning bij de aanschaf van allerlei 

materialen en door het organiseren van allerlei activiteiten zijn zij in staat om de betrokkenheid  bij 

de club op een enthousiaste manier te vergroten. 

Ten slotte. 

Voor de vereniging ligt een mooie, maar ook een uitdagende toekomst in het verschiet, mits we in 

staat zijn om leden te behouden en te werven en om de vrijwilligerstaken op een evenredige manier 

te verdelen. We mogen ons gelukkig prijzen dat, ondanks de Corona, het ledenaantal zich heeft 

gestabiliseerd en dat we m.n. bij de jongste jeugd weer een lichte toename zien,  mede ingegeven 

door impulsen vanuit de gemeente voor nieuwbouw en regelingen om iedereen de mogelijkheid te 

geven om te kunnen sporten. De samenwerking met de gemeente en met de KNVB verliep ook dit 

seizoen weer op zeer constructieve wijze en ook binnen de werkgroep buitensportverenigingen 

gemeente Coevorden en het Drents Verbond hebben we als club een duidelijke inbreng. 

 

Sleen, oktober ’22    Aiko Streunding, algemeen secretaris vv Sleen 

 


