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Jaarverslag van volleybalvereniging Forza Schouwen-Duiveland no.9, 2014-2015. 

Het verenigingsjaar loopt van 1-7- 2014 - 1-7-2015. 

 

Het bestuur bestaat uit: Wim Munter, voorzitter, Lydia Mol-Sipman, secretaris, Eveline van 

der Linde, penningmeester, Louise Vleugel, Nevobo- en Jeugdzaken, Jaap Jansen, recreatie, 

Martin Frickus, sponsorzaken, Lisa Weeber, ledenadministratie, evenementen. Zij worden 

ondersteund door Christien Struijk-Tromper, wedstrijdsecretaris, Gerard Mol, 

scheidsrechtercoördinator. Lopende het seizoen zijn beide gestopt en zijn de functies 

voorlopig overgenomen door Lisa Weeber en Wim Munter. 

Het bestuur kwam 10 keer bijeen, meestal de 1e woensdag van de maand. Op 11 november 

2014 werd in sporthal Sportblok in Zierikzee de algemene ledenvergadering gehouden. 

30 augustus 2014 werd een nieuwe sporthal (Sportblok) geopend aan de Lange Blokweg in 

Zierikzee, bij de feestelijke opening werd een vriendschappelijke wedstrijd Forza-Sliedrecht 

Sport gespeeld. 

In februari 2015 is Heren 1 van Forza gekozen tot sportteam van 2014 door de gemeente 

Schouwen-Duiveland. 

 

Het ledenaantal in onze vereniging blijft ongeveer gelijk, circa 125, waarvan 20- 25 % jeugd 

onder 18 jaar is en 20 % recreanten. Er wordt naar gestreefd zowel in Bruinisse als in 

Zierikzee trainingsmogelijkheden aan te bieden. 

 

Nevobocompetitie. 

De thuiswedstrijden worden in Bruinisse ( sportzaal De Vanger) en Zierikzee (sportcentrum 

Sportblok) gespeeld. Afgelopen seizoen hebben 2 Heren-, 2 Dames- en een Meisjes A team in 

de competitie meegedaan. Zij eindigden als volgt: H1 3e div A promotie,na P/D wedstrijden 

naar 2e divisie (spelen nu op hoogste niveau in Zeeland), H2 in 2e kl E, 3e geëindigd en 

daarna op miraculeuze wijze toch gepromoveerd naar 1e klasse. D1 eindigde in Prom kl. A als 

7e en D2 in 2e kl.A als 5e. Meisjes A in Hoofdkl.B werd 3e. Over de overige jeugd 

informeert de Jeugdcommissie in haar verslag. 

 

Recreatiecompetitie. 

Deze competitie, in 1973 opgezet door v.v. Mevo om bedrijven te stimuleren een team te 

beginnen. De gouden jaren voor teamsporten zijn voorbij. De competitie is een deel van de 

inkomsten van onze club. Het aantal teams loopt gestaag terug, waardoor het samenstellen 

van poules  problemen gaat geven. De de poule-indeling kan nog worden gehandhaafd er 

spelen in 2 poules 17 teams. Op 11 mei 2015 werd de jaarlijkse vergadering met meespelende 

teams gehouden. In het nieuwe seizoen zal Jaap samenwerken met Mirella Tromper. 

 

We zien de toekomst sportief, met veel jonge spelers en misschien kampioenschappen 

tegemoet. 


