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Voorwoord van de voorzitter 
 
Ook dit seizoen heeft helaas nog een nasleep van de Coronacrisis gezien. Door een forse 
lockdown in het midden van het seizoen, heeft Sovicos helaas weer een tijdje de deuren 
moeten sluiten.  
 
Gelukkig konden we vanaf februari de draad weer langzaam oppakken om het laatste deel 
van het seizoen in volle glorie weer te kunnen draaien! Nu alle maatregelen eraf zijn en het 
voelt alsof we weer terug bij normaal zijn, hoop ik dat we seizoen 2022-2023 zoals vanouds 
volledig kunnen volleyballen!  
 
Het bestuur heeft in de tussentijd niet stil gezeten wat betreft ontwikkelingen binnen de club. 
Er is in de tussentijd gewerkt aan een Sponsorplan en een Vrijwilligersbeleid om zo binnen 
deze onderwerpen een rode draad op te stellen voor de komende jaren op deze 
onderwerpen. Ook het Technisch Beleidsplan is aangepast en zal evenals de andere plannen 
op de komende ALV worden aangeboden. Met de hulp van Joost van den Berg en Nathan van 
Adrichem als sportcoördinatoren van WSDH, hebben we wat extra handjes om na te denken 
over ons huidige vrijwilligersbestand, fundering van de club en ook ruimte voor trainers 
begeleidingen. 
 
Aan het begin van het seizoen werd de nieuwe Errea-kleding geïntroduceerd en na wat 
startproblemen zien we er nu allemaal weer pico bello uit. 
De aangepast Statuten en het Huishoudelijk reglement werden op de ALV van 30 september 
unaniem goedgekeurd. Inmiddels zijn de statuten ook notarieel vastgesteld. 
We startten met een nieuw bestuurslid Jeugdzaken (Figen Syuleyman), maar in de praktijk 
bleken privé- en bestuurszaken toch te moeilijk te combineren te zijn. In de persoon van 
Lieke Bruggink hebben we echter een nieuwe enthousiaste vrijwilliger gevonden. 
 
Alles bijeengenomen hebben we goede hoop dat we ons als club blijven ontwikkelen en mee 
te gaan met de tijd. Het bestuur kijkt uit naar het nieuwe seizoen 2022-2023 waarbij we 
allemaal hopelijk weer lekker aan de volleybal-bak kunnen! 
 
Rob Strang 
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Secretariaat 
 
Seizoen 2021/2022 was er weer eentje waarin corona voor een korte periode zonder 
trainingen en wedstrijden zorgde. Als Bestuur werden we wederom geacht flexibel te zijn en 
moesten er lastige besluiten worden gemaakt. Desondanks hebben we twee nieuwe 
Bestuursleden mogen verwelkomen. Gaby van de Wal (al langer onderdeel van het Bestuur als 
Bestuurslid Algemene Zaken) nam het stokje definitief over van Rob Strang. Daarnaast zal de 
functie Jeugdzaken worden vervuld door Lieke Bruggink. Rob Strang verhuist van de functie 
waarnemend voorzitter naar Bestuurslid Verenigingszaken waar hij o.a. het nieuwe 
Vrijwilligersplan gaat uitrollen. Helaas hebben we al snel afscheid moeten nemen van Gaby. Ze 
heeft aangegeven haar gezondheid voorop te stellen dat kunnen we alleen maar respecteren. 
Rob Strang vervult een dubbelrol als ad interim-voorzitter en Bestuurslid Verenigingszaken 
totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. Daarnaast gaan we komende zomer ook afscheid 
nemen van een zeer gewaardeerd bestuurslid: John Burger (penningmeester). Hij verhuist na 
de zomer naar het prachtige Friesland. Zijn opvolger staat al te trappelen en dat is Mark Kroon. 
Komende ALV zullen Mark en Lieke dan ook officieel benoemd worden tot Bestuursleden van 
Sovicos. Nog vlak voordat dit jaarverslag de deur uit gaat werd bekend dat er een nieuwe 
kandidaat voor de voorzittersfunctie is gevonden: Jan Soer. 
 
Het bestuur van dit seizoen zag er als volgt uit: 
 
Waarnemend voorzitter: Rob Strang 
Algemene zaken: Gaby van de Wal 
Secretaris: Matthijs Schoenmaker 
Penningmeester: John Burger 
TC-voorzitter: Vincent Lugtenburg 
Verenigingszaken: vacature/deels opgepakt door Rob Strang 
Jeugdzaken: Lieke Bruggink (sinds april) 
 
Bestuursvergaderingen 
In het seizoen 2021/2022 zijn er negen bestuursvergaderingen geweest. Hiervan heeft er één 
online plaatsgevonden. Dankzij Microsoft Teams kon het Bestuur blijven vergaderen en Sovicos 
draaiende houden. Gelukkig konden de meeste vergaderingen gewoon fysiek plaatsvinden wat 
ten goede komt aan het vergaderen zelf. Er viel bovendien genoeg te bespreken, wat het soms 
pittig maakte voor mij om alles goed te notuleren. 
 
Digitalisering Inschrijvingsformulier 
De afgelopen maanden groeide de vraag naar een digitaal inschrijvingsformulier. Het Bestuur 
heeft daarom besloten hier komend seizoen mee te gaan werken. Dit nieuwe 
inschrijvingsformulier is sinds kort beschikbaar en bestaat uit twee versies: jeugd onder 18 jaar 
en 18 jaar en ouder. Beide versies zijn ook beschikbaar in het Engels. De ‘natte’ handtekening 
blijft komend seizoen nog wel verplicht. Maar doordat alle andere gegevens digitaal worden 
ingevoerd, kan er geen verwarring meer ontstaan over de spelling van namen en 
(email)adressen. 
 
Algemene Ledenvergadering 
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Na mijn allereerste ALV op 1,5 meter afstand te hebben ervaren, konden beide ALV’s van 
afgelopen seizoen gelukkig weer in de kantine plaatsvinden. Hierin heb ik wederom mogen 
ervaren hoe waardevol meningen, kritieken en nieuwe ideeën van leden kunnen zijn. Onze 
vrijwilligers hebben een hart voor de club en dragen graag hun steentje bij. Daarom spoor ik 
elk lid van harte aan om bij te dragen aan het verbeteren van Sovicos en vrijwilliger te worden. 
Ik heb zelf mogen ervaren hoe leuk en waardevol het is! 
 
Op naar een (coronavrij) seizoen met hopelijk een normaal verloop van de competitie en mooie 
en nieuwe successen voor Sovicos! 
 
Matthijs Schoenmaker 
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Ledenadministratie 
 
Afgelopen jaar waren er weer wat meer zekerheden omtrent de COVID maatregelen en dat 
maakte volleyballen bij Sovicos toch weer interessant. De COVID-jaren hebben we het 
ledenbestand vrij stabiel kunnen houden (veel trouwe leden). 
 
In het seizoen 2021/2022 waren er zo'n 140 aanmeldingen. Gedurende en na dit seizoen 
kwamen er zo'n 100 opzeggingen binnen. Sommige leden waren maar 1 jaartje (of zelfs 
korter) lid, dus dan kan het hard gaan bij de administratie. Al met al zijn we dus iets gegroeid 
in ledenaantal. Momenteel telt Sovicos 218 leden, 77 heren en 141 dames. Dit exacte aantal 
zal ongetwijfeld weer gewijzigd zijn wanneer de eerste wedstrijden gespeeld worden, 
aangezien er altijd veel aanmeldingen komen in de eerste maanden. 
 
Robert Ooijen 
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Wedstrijdsecretariaat 
 
Het was weer een normale start met (voorbereidingen op) inschrijvingen, het puzzelen met 
het concept wedstrijdprogramma en de zalen huur. Er leek een 6e herenteam te kunnen 
worden ingeschreven, maar deze hebben we vanwege te weinig (tijdige) aanmeldingen 
helaas toch moeten terugtrekken. 
 
In november kwam de maatregel dat we een Corona toegangsbewijs nodig hadden om de 
zaal in te kunnen komen, zowel de spelers als publiek. Dit leidde tot het werven/aanwijzen 
van vrijwilligers om een deurcontrole te doen om tussen gezette tijden mensen toe te laten 
in de zaal. 
 
Eind november kwam de beslissing dat er de rest van dat jaar geen wedstrijden meer 
gespeeld mochten worden i.v.m. Corona maatregelen. Op 26 januari kwam het bericht dat 
we weer wedstrijden mochten gaan spelen. In deze hectische periode, was het een enorme 
puzzel om alle gemiste wedstrijden in te halen met een verlengd seizoen. Het beperkte zich 
echter niet alleen tot het verschuiven van de gemiste wedstrijden, maar de (last minute) 
afzeggingen bleven binnenstromen vanwege quarantaine, blessures etc. Ook voor deze 
wedstrijden moesten we een inhaaldatum vinden. Alsof de chaos nog niet groot genoeg was, 
kwam storm Eunice langs en blies alle wedstrijden van 18 februari van het schema. Ook deze 
wedstrijden moesten een nieuwe plek krijgen. 
 
Toen in maart bekend werd dat er niemand zou promoveren of degraderen en niet alle 
teams het verlengde seizoen konden of wilden spelen, zijn veel afgezegde wedstrijden niet 
meer ingehaald. 
 
Al met al een hectisch en druk seizoen voor mij als wedstrijdsecretaris met veranderingen 
door Corona maatregelen en (last minute) afzeggingen van ons maar ook onze 
tegenstanders. 
 
Ik hoop dat vooral het last minute werk volgend jaar een stuk minder zal zijn. 
 
Met mijn extra grote dank aan Rob en Vincent; zonder hen had ik het nooit alleen voor elkaar 
kunnen krijgen! 
 
Nicky Ratsma  
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Verenigingszaken 
 
Deze post kent nog geen vertegenwoordiger. Aan het einde van het seizoen is er met de 
Kantinecommissie en met de voorzitter van HKV gesproken over een aantal zaken. De puntjes 
zijn weer op de i gezet en vol vertrouwen gaan we wat dat betreft het nieuwe seizoen in. 
Overigens zijn de spelregels rond het gebruik van de kantine wel aangescherpt.  
Door de coronasituatie was er helaas bijzonder weinig ruimte om met andere initiatieven te 
komen. Gelukkig kon er door de inzet van Lotte Versluis en Ilse van Ballegoij en met 
medewerking van Vincent weer een ouderwets feest aan het einde van het seizoen worden 
georganiseerd. Het was erg geslaagd.  
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Technische Zaken 
 
In dit verslag wordt een terugblik gegeven op het seizoen 2021 – 2022 en wordt 
vooruitgekeken naar het seizoen van 2022 – 2023. 
 
Helaas hebben we in het afgelopen seizoen wederom te maken gehad met een lock-down 
vanwege Corona. Tijdens deze lockdown is er zoveel mogelijk geprobeerd om zowel beach- 
als zaalvolleybal te blijven faciliteren voor de leden die dit graag wilden. 
Het afgelopen seizoen was er voor zowel het zaal- als beachvolleybal veel animo van nieuwe / 
startende leden om bij Sovicos te komen spelen. Helaas was er niet voor iedereen die 
interesse had direct plek om (zowel bij beach- als zaalvolleybal) mee te kunnen doen of om 
bij het gewenste niveau aan te sluiten. Gezien de beperkingen qua verdere inhuur is de 
verwachting vanuit de tc dat we de komende jaren op steeds meer niveaus wachtlijsten gaan 
krijgen. 
 
Zaalcompetitie 
Het afgelopen seizoen hebben er 8 dames- en 5 heren-teams in de competities meegedraaid. 
Dit seizoen gold de vrije indeling die geïntroduceerd is voor de 4e t/m de 1e klasse. Voor de 
TC betekende dit dat we keuzes hebben moeten maken ten aanzien van het speelniveau van 
alle competitieteams. Voor het merendeel van de teams zijn wij van mening dat het 
gespeelde niveau passend is geweest voor de leden in de desbetreffende teams. Enkele 
teams hadden bij nader inzien beter in een niveau hoger of lager ingedeeld moeten worden. 
Dit hebben wij uiteraard meegenomen in de beslissingen voor de teaminschrijvingen voor het 
komende volleybalseizoen. 
 
Ook dit jaar had corona weer een grote invloed op zowel de trainingen en wedstrijden. 
Vooral bij de wedstrijden waren er, door de versoepelde regels omtrent afmelding, enorm 
veel verschuivingen en afmeldingen. Behalve dat we de spelers, coaches en trainers willen 
bedanken voor hun flexibiliteit hierin, willen we met name onze wedstrijdsecretaris (Nicky) 
bedanken voor het vele (last-minute) regelen en doorgeven van alle veranderingen en 
afzeggingen. 
 
Omdat het leek dat er door sommige clubs misbruik werd gemaakt van deze “soepele” 
regeling en de hoeveelheid wedstrijden die nog moesten worden ingehaald heeft de bond 
ook dit seizoen de stekker uit de competitie gehaald en zijn er geen teams direct 
gepromoveerd of gedegradeerd. Wel heeft de TC na het einde van het afgelopen seizoen bij 
de bond een 3e divisie plek voor Heren 1 aangevraagd met als onderbouwing de resultaten 
over de afgelopen 3 seizoenen. In juli bleek dat een team in de 3e divisie was teruggetrokken. 
Kortom, komende seizoen zal mede door het lobby werk vanuit de TC richting de bond Heren 
1 in de 3e divisie uitkomen. Tevens is er voor Dames 1 een promotieklasse plek aangevraagd, 
helaas is dat verzoek niet gehonoreerd. 
 
Na meerdere vroegtijdig of tussendoor onderbroken seizoenen, hopen wij volgend seizoen 
weer een volwaardig seizoen te kunnen spelen. Voor het volgende seizoen zijn de 
voorbereidingen al in volle gang om zo in augustus een goede start te kunnen maken. Hierbij 
wordt de feedback die de (kader)leden hebben gegeven via de enquêtes meegenomen. 
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Beachvolleybal 
Ook het afgelopen seizoen was het weer mogelijk om indoor te beachvolleyballen bij Sovicos. 
We zien ook bij de beachvolleybal een groei van het aantal spelende leden. Dit jaar stond de 
beachhal gezellig vol, waardoor ook aan de beach-kant er een wachtlijst ontstond voor 
nieuwe leden. Voor de beach hebben we gelukkig het benodigde kader kunnen vinden om op 
alle velden een trainer te faciliteren. 
 
Sinds mei worden er weer beachtrainingen buiten op de beachvelden van de Steenwijklaan 
gegeven. Sovicos is dit jaar hoofdhuurder/gebruiker van deze velden geworden en is er 
samen met de Gemeente Den Haag geïnvesteerd in nieuwe (vaste) volleybalvelden. 
Hierdoor zijn wij als TC in staat meer mogelijkheden voor outdoor beachtrainingen en 
vrijspelen te faciliteren. Wij zijn blij met de interesse in het outdoor beachvolleybal vanuit 
zowel de indoor beach kant als de zaalkant. 
 
Voor de toekomst liggen in het verschiet een waterdichte berging en verdere aanpassingen 
rondom het beachcourt waardoor het beachcourt bij de Steenwijklaan nog meer Sovicos 
uitstraling en aantrekkingskracht binnen de regio gaat krijgen. 
Bedankt 
 
Wij willen alle trainers en coaches van het afgelopen seizoen bedanken voor hun inzet en 
motivatie om het volleyballen bij Sovicos mogelijk te maken. Zonder deze vrijwilligers zou 
volley. 
 
Vincent Lugtenburg 
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Jeugdvolleybal  
 
Ook afgelopen seizoen is weer een bijzonder seizoen geweest. Waar we tijdelijk door corona 
niet hebben kunnen spelen, hebben we er toch een leuk en sportief seizoen van kunnen 
maken. 
 
We begonnen dit seizoen met vijf jeugdteams: CMV-niveau 3, meisjes C, meisjes B, meisjes A 
en jongens A. CMV werd getraind door Figen Syuleyman en later in het seizoen kwam daar 
Pelagia Lediaki bij! Deze dames hebben de kleintjes een mooi seizoen bezorgd, we zien ze 
met sprongen vooruitgaan.  
 
Meisjes C werd getraind door Anais Oduber, helaas nemen we afscheid van Anais dit seizoen. 
We bedanken haar voor haar bijdrage bij Sovicos en wensen haar veel succes in de toekomst. 
 
Meisjes B werd getraind door Lotte Versluis en Natasja Kosten. Het team werd steeds voller 
maar ze hadden het zeker onder controle.  
 
Meisjes A werd getraind door Martí Soler Garcia, een nieuwkomer in het jeugdteam. Hij heeft 
de meiden veel techniek bijgeleerd en ze laten werken als een team.  
 
Als laatste, werd jongens A getraind door Olaf Buter. Helaas was het team niet zo groot maar 
de jongens wel erg fanatiek, en deze hebben zich in een half jaar van de laatste plek een heel 
eind omhooggewerkt. Dankzij de trainers en vrijwilligers heeft de jeugd een sportief 
zaalseizoen gehad! 
 
Het sportieve seizoen gaat door voor de jeugd die graag wil beachvolleyballen. In het 
voorjaar en in de zomer is een enthousiaste groep gestart waarbij ook externe jeugd 
deelneemt aan de leerzame trainingen. Waaronder een grote groep mini’s die onder leiding 
van Figen, en soms Natasja, een leuke tijd op het veld hebben. De tweede groep bestaat uit 
enthousiaste B- en C-leden die hun techniek aanscherpen en lekker een balletje slaan in de 
zon. 
 
Helaas is jongens A na dit seizoen gestopt wegens verhuizingen en de mogelijkheid om te 
spelen bij andere clubs. Echter zien we genoeg aanmeldingen binnenkomen en kijken we er 
naar uit om nieuwe jeugdleden te verwelkomen.  
 
Daarnaast hebben we Lieke Bruggink dit seizoen mogen verwelkomen als het nieuwe 
Bestuurslid Jeugdzaken. We kijken uit naar een leuk seizoen met vele nieuwe opties nu onze 
jeugdafdeling weer compleet is. 
 
We hopen dat seizoen 2022-2023 weer een normaal seizoen wordt met veel wedstrijden en 
leuke activiteiten voor de jeugd! 
 
Natasja Kosten, Lotte Versluis, Firoz Sahangoekhan en Lieke Bruggink 
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Beach 
Zie het verslag Technische Zaken 
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Redactie 
 
Momenteel bestaat de huidige Redactie uit Matthijs Schoenmaker, Milene van Arendonk en 
Léonie Burger. Lisanne Pool heeft halverwege het seizoen vanwege gezondheidsredenen 
helaas haar werkzaamheden neer moeten leggen. De Redactie heeft het afgelopen seizoen, 
ondanks de laatste Corona-perikelen, weer volop informatie via onze website, 
Instagrampagina en Facebookpagina met alle leden kunnen delen. Er is ook weer veel 
aandacht besteed aan de 6-wekelijkse Nieuwsbrief. 
 
Website 
De website van Sovicos wordt goed bekeken. Wel blijven de cijfers van het aantal bezoekers 
schommelen. Het afgelopen seizoen is weer hard gewerkt om al het (belangrijke) nieuws 
tijdig te plaatsen en er zijn veel leuke en interessante nieuwsberichten gepubliceerd. De 
Engelse versie van de website is nu ook afgerond en beschikbaar via de switch in het menu. 
 
Naast het inmiddels bekende SponsorKliks kunnen we nu ook via affiliate links een koppeling 
maken om met een bedrijfsaccount op bijv. Bol.com producten in een nieuwsbericht te 
linken naar de website van bijv. Bol.com. Als iemand via die link het product ook 
daadwerkelijk besteld, krijgt Sovicos hier commissie voor.  
 
Websitebezoekers 
De meeste website bezoekers van afgelopen seizoen ontvingen we in de maand september 
2021 – namelijk 1.545. Dit is iets lager dan het aantal bezoekers in dezelfde maand van het 
jaar ervoor (1.629). Het totale aantal weergaven steeg wel. Ook toen was september de 
maand waarin we de meeste website bezoekers ontvingen. Dit komt met name doordat veel 
studenten/nieuwe leden zich in de maand september oriënteren waar ze willen volleyballen 
en deze piek hangt dan ook samen met het aantal nieuwe aanmeldingen. Ook begint de 
competitie in september waardoor veel leden op de website naar het wedstrijdprogramma 
zoeken en na afloop de wedstrijdverslagen gaan lezen. 

Websitebezoek per week 
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Piek in de week van 30-8-2022 / 05-09-2021: 430 website bezoekers 

 

Websitebezoek per maand 

Piek in de maand september 2021: 1.545 website bezoekers 

  

Communicatiekalender 

Er is voor alle communicatie naar de leden toe een Communicatiekalender. Deze 
Communicatiekalender is beschikbaar voor alle leden met een Sovicos-account. Het doel van 
deze communicatiekalender is dat alle commissies en het bestuur alle communicatie over 
hun activiteiten in deze kalender kunnen plaatsen. Het invullen van deze 
communicatiekalender vraagt nog wel wat meer aandacht. 

Nieuwsbrief 
Elke 6 weken wordt de Sovicos Nieuwsbrief aan alle leden toegestuurd. Veel (belangrijke) 
informatie vanuit het bestuur en de commissies wordt via de Nieuwsbrief aan de leden 
verstrekt.  
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Voor de opmaak en verzending van de Nieuwsbrief zijn we begin dit jaar overgestapt naar 
van Mailchimp naar Laposta, omdat Mailchimp niet meer voldeed aan de eisen van de 
Europese AVG-wetgeving. Alle gegevens zijn bij Mailchimp verwijderd. Er is nog wel een kopie 
van de data. 

Lezers en ontvangers Sovicos Nieuwsbrief 

 

Statistieken  
Zoals in de tabel is te zien steeg de populariteit van de Nieuwsbrief in de eerste maanden 
snel naar een stabiele 345. Richting het einde van het seizoen steeg dit nog langzaam door 
naar 355. Dit zijn er bijna 100 meer ten opzichte van vorig seizoen. Toen lag het gemiddeld 
aantal ontvangers op 265. Het aantal lezers dat de Nieuwsbrief ook daadwerkelijk opent, is 
echter gedaald. Waar in de eerste maanden nog de 50% makkelijk werd behaald, is dit na de 
overgang naar Laposta (begin 2022) gedaald naar een gemiddelde van 41%. Mail voor meer 
statistieken naar redactie@sovicos.nl.  

Readers and recipients Newsletter 
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Zoals te zien is in de grafiek, steeg het aantal ontvangers de Engelse versie in rap tempo. Op 
het hoogtepunt ontvingen 59 personen de Nieuwsbrief in het Engels. Met 355 ontvangers 
van de Nederlandse versie komt het totaal daarmee op 414. Het aantal personen dat de 
Engelse versie heeft geopend schommelde het afgelopen seizoen enorm. Vóór de overgang 
naar Laposta daalde het percentage al naar 39% en schommelt sindsdien tussen de 35 en de 
49%. Voor een nieuwsbrief zijn dit overigens prima cijfers. Zelfs de meest succesvolle 
nieuwsbrieven (buiten Sovicos) halen een gemiddelde van 35%. 

Social media 
We gaan nog altijd lekker op social media, al kan het altijd beter.  
 Op Instagram hebben we inmiddels bijna 350 volgers waarvan 40% man en 60% vrouw. Ruim 
28% is tussen de 18 - 24 jaar oud en ruim 38% tussen de 25 en 34 jaar. Zo'n 23% is tussen de 
35 en 54 jaar. We bereiken bijna 700 accounts per maand, dat is gestegen met 16% sinds 
vorig jaar. We hebben dit seizoen ruim 95 nieuwe volgers mogen verwelkomen. Dat is 
ongeveer gelijk aan seizoen 2020-2021.  

Op Facebook hebben we ruim 400 volgers. Ook hier zijn ongeveer 60% vrouw en 40% man. 
Ruim 35% is tussen de 25 en 34 jaar en ruim 20% tussen de 35 en 44 jaar. Op beide accounts 
komen de meeste volgers uit Den Haag. Op Facebook hebben we afgelopen jaar ruim 26.000 
mensen bereikt, dat is meer dan het jaar ervoor. We hebben er 30 nieuwe volgers bij op 
Facebook, wat minder is dan seizoen 2020-2021. 
  
Afgelopen jaar zijn we ook begonnen met andere onderdelen van Sovicos meer op social 
media te belichten. Zo hebben we regelmatig een post geplaatst over beach- en zitvolleybal 
(naast zaalvolleybal). Dit heeft positieve reacties opgeleverd. Dit willen we komend jaar 
uitbreiden. 
  
Komend jaar willen we de interactie op social media verhogen. Interactie houdt in: meer 
kliks, likes, reacties, shares enzovoort. Dit willen we doen door interessante content op de 
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website te plaatsen waarin doorgeklikt kan worden, leuke volleybalfoto's en nieuwtjes te 
delen en meer video's (reels) te delen wat meer interactie oplevert door het algoritme van 
Meta. Ook willen we de vrijwilligers van Sovicos weer meer in de spotlight zetten op social 
media. Hiervoor zullen z.s.m. plannen gemaakt worden.  
 Voor vragen over social media: Milene - redactie4@sovicos.nl 

Communicatieplan 2.0 
Het communicatieplan is op een paar kleine punten aangepast. Deze aanpassingen zijn ter 
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

Huisstijl 
Aan het begin van het nieuwe seizoen zal worden bekeken of er binnen de huisstijl 
aanpassingen nodig zijn. 

AVG 
Omdat wij vanwege de AVG wet niet meer zomaar foto’s en/of video’s van onze leden mogen 
plaatsen op onze website, socials, drukwerk en in livestreams hebben bijna alle leden het 
‘Toestemmingsformulier’ ingevuld en ingestuurd. Voor diegene die dit nog niet hebben 
ingevuld; het formulier staat ook op onze website. Nieuwe leden vullen dit automatisch in op 
het aanmeldformulier. 

Doelen 2022 
We willen het komend seizoen nog meer onze online zichtbaarheid en de interactie met 
leden en niet-leden verhogen. We willen goede kwalitatieve en aantrekkelijke content 
creëren met duidelijke regelmaat om onze leden op de hoogte te houden en niet-leden te 
enthousiasmeren om lid te worden. 
 We willen meer afwisseling tussen online berichten (denk hierbij aan video, foto, tekst maar 
ook beach-, zit- en zaalvolleybal).  
 
Ons streven per kanaal is: 
Instagram: 3 posts + 3 stories per week (zaal, beach & jeugd) 
Facebook: 3 posts per week  
Nieuwsbrief: 60% lezers per editie 
Website: 2.000 bezoekers per maand 
+ 4 blogs per maand (elke week 1) 
+ 4 wedstrijdverslagen per maand (elke week 1) 

Om te kunnen posten op onze socials is content nodig. Deze content willen we proberen te 
krijgen vanuit onze leden in de vorm van Sovicos Reporters. Daarnaast hopen we dat 
vrijwilligers/commissieleden/bestuursleden ook hun bijdrage gaan leveren. 
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Financiën 
 
Zie bijlagen 3 en 4 op de ALV. 
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Bijlage A Overzicht bestuurs- en commissieleden 2021-2022 
 
Bestuursleden 
Voorzitter – Rob Strang, vanaf mei Gaby van de Wal 
Secretaris – Matthijs Schoenmaker 
Penningmeester – John Burger 
Technische zaken – Vincent Lugtenburg 
Verenigingszaken – vacature, vanaf mei Rob Strang 
Jeugdzaken – Lieke Bruggink 
 
Ondersteunend Kader 
Ledenadministratie: Robert Ooijen 
Wedstrijdsecretaris: Nicky Ratsma 
Scheidsrechter Coördinator: Rob Strang 
Zaalhuur: Renata Erkelens 
Mini Coördinator: -- 
Vertrouwenspersonen: Yvonne Nieuwmans en Iwan Banens 
 
Commissies 
Technische commissie (TC) 
TC leden: Brenda van Laar, Vincent Sikkes, Vincent Lugtenburg en Iris Nabuurs 
Jeugdcommissie: Lieke Bruggink, Natasja Kosten, Firoz Sahangoekhan en Lotte Versluis 
Activiteitencommisie: Lotte Versluis, Ilse van Ballegoij 
Activiteiten Team Jeugd Sport Coördinator: -- 
Beach commissie: -- 
Barcoördinator/-planner: -- 
Commissie van beroep: Leonie Burger en Renata Erkelens 
Coördinatie basisscholentoernooi: Gert Storm  
Coördinatie Scholen Volleybal League: Gert Storm 
Redactie: Leonie Burger, Matthijs Schoenmaker, Lisanne Pool en Milene van Arendonk 
Kascontrolecommissie: Vincent Sikkes en Mark Kroon 
Massageavonden: Leonie Burger en Rob Strang 
Nieuwbrief: Matthijs Schoenmaker 
PR Commissie: -- 
 

 

 

 


