CSV Handbal, met elkaar en voor elkaar!
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2. Samenstelling seizoen 2018 - 2019
Voorzitter

Xander Blankestijn

Vice-voorzitter

vacant

Secretaris

Joyce Glorie

Penningmeester

Priscilla Everts

Lid (Voorzitter Technische commissie)

vacant

Lid (Voorzitter Jeugd TC)

Marjolein Jonker

Lid (Jeugdcommissie)

vacant

Lid (PR)

Iris Nanne

Lid (Voorzitter Sponsoring)

Eddo Laarhuis

Lid (Clubhuiscommissie)

Mariska Buurmeijer

Lid (Wedstrijdsecretariaat)

Inge Oussoren

3. Algemeen jaarverslag voorzitter
Het dagelijks bestuur bestond afgelopen verenigingsjaar uit:
·
·
·

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Xander Blankestijn
Joyce Glorie
Priscilla Everts

Seizoen 2018-2019 stond grotendeels in het teken van het 70-jarig bestaan van CSV Handbal;
een prachtige mijlpaal! Met veel dank aan de fantastische jubileumcommissie (Erwin, Maaike,
Petri en Shirley) vierden we op 3 november 2018 het jubileum groots met onder andere een
“photobooth”, een swingende band en een loterij met meer dan honderd prijzen. Tijdens de
jaarlijkse CSV verenigingsdag in januari 2019 in sporthal De Bloemen was er, naast de vele
spectaculaire wedstrijden, voor alle leden een speciale CSV-bidon geregeld. Tot slot was er nog
een sponsorloop tijdens het afsluitende weekend van de jeugd op 29 juni 2019 waarbij geld
werd opgehaald voor Stichting Opkikker alsmede voor nieuwe picknicktafels voor bij het
clubhuis. Hulde!
In het bijzonder te vermelden is natuurlijk ook het jaarlijkse Prodicom/CSV
scholenhandbaltoernooi dat wederom een groot succes was. Met ruim 350 kinderen verdeeld
over circa 50 teams was de opkomst om van te dromen. De organisatie (Willeke, Ronald en
Lisa) had alles uitstekend voorbereid, waardoor het toernooi zelf op rolletjes liep. Het mooiste
compliment zijn natuurlijk de nieuwe jeugdleden die zich dankzij het toernooi aanmelden bij de
vereniging.
Grote dank is er natuurlijk ook voor de toernooicommissie die – na een aantal jaren van
afwezigheid – weer nieuw leven in het CSV toernooi heeft geblazen. Met circa 50 teams een
goede opkomst en gelukkig was het schitterend weer om te handballen. De omzet die het
toernooi oplevert is substantieel en dankzij alle vrijwilligers verliep het toernooi alsof het nooit
was weggeweest.
Ik wil graag ook even stilstaan bij een zeer waardevol lid van onze vereniging: Inge Oussoren.
Op 1 september 2019 was Inge liefst 50 jaar lid van de club! Gedurende die 50 jaar heeft Inge
gehandbald op de velden, maar ook naast de velden heeft zij haar meerwaarde bewezen. Als
een van de meest actieve vrijwilligers altijd bereid om te helpen waar nodig. Niet voor niets is
Inge al jarenlang ‘lid van verdienste’ van de club.
Helaas zoals ieder jaar is het wederom ‘zeuren’ om nieuwe commissie- en bestuursleden… Er
is nog geen opvolging gevonden voor de Technische Commissie, de Sponsorcommissie is weer
op zoek naar een nieuwe voorzitter en uitbreiding en diverse andere commissies kunnen nog
uitbreiding gebruiken.

Verder hebben is het helaas niet gelukt om een Heren 2 team op de been te brengen dit jaar.
Door het stoppen van enkele spelers was de selectie te krap om nog een jaar door te gaan.
Dames 2 heeft gelukkig nog wel een team en gaan er dit seizoen weer voor.
Als voorzitter heb ik regelmatig overleg met voorzitters van andere sportverenigingen in
Castricum en diverse (sport)bestuurders. Mijn voorlopige conclusie is dat CSV het als
vereniging helemaal zo slecht nog niet doet en dat we best trots mogen zijn op ons ‘cluppie’!
Wat is handbal toch een mooie sport.

Xander Blankestijn
Voorzitter CSV Handbal

4. Financieel jaarverslag 2018-2019
4.1. Balans per 30 juni 2019 na verwerking voorstel resultaatbestemming

4.2 Exploitatierekening

Toelichting bij de exploitatierekening
Door de grote inzet van de commissies en de vrijwilligers in het afgelopen jaar is het resultaat
met 613 euro positief uitgevallen, daar waar een verlies van 2.730 euro werd verwacht. Ook is
het een mooie verbetering ten opzichte van vorig jaar, waar we nog 1.000 euro verlies draaiden.
Een uitstekend resultaat waar we als club erg trots op mogen zijn!
Door een wisseling van penningmeester zien de overzichten er iets anders uit dan afgelopen
jaren.
We zien bijvoorbeeld dat de werkelijke exploitatieresultaten minder specifiek geboekt zijn dan
ze zijn begroot. De analyse van de begroting met de realisatie is dan ook veelal op hoofdlijnen.
Enkele toelichtingen bij de resultaten zijn hieronder opgenomen:
- Voor een toelichting bij het contributie-resultaat wordt verwezen naar het verslag van de
contributie-administrateur
- Het kantine-resultaat is afgelopen jaar flink positief uitgevallen. Dit komt met name door
de vele georganiseerde toernooien van afgelopen jaar en ons grote jubileumfeest.

-

-

Daarnaast heeft het aanschaffen van een pinapparaat ons bijna 1.000 euro aan omzet
opgeleverd en is er efficiënter ingekocht.
De sponsoropbrengsten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot en ook de donaties en
giften over afgelopen jaar vallen hoger uit dan we hadden verwacht. In deze vergelijking
is duidelijk te zien dat e.e.a. algemener is geboekt dan begroot.
De zaalhuur is duurder uitgevallen door een groter aantal teams.
2018 is het laatste jaar dat we te maken hebben gehad met de kosten
combinatiefunctionaris, dit betreft een afrekening.
Ook hier zien we dat de overige kosten hoger liggen dan begroot, omdat deze niet altijd
zijn gespecificeerd. Op totaalniveau zien we dat de stijging in de kosten vooral wordt
veroorzaakt door hogere zaalhuur, combinatiefunctionaris en hogere lasten energie- en
waterverbruik.

4.3 Begroting baten en lasten seizoen 2019-2020

Toelichting op de begroting
- Het contributie-resultaat zal na verwachting lager liggen dan afgelopen seizoen in
verband met een aantal vertrekkende leden
- Er worden hogere kosten voor zaalhuur begroot. Deze kosten liggen in lijn met de
werkelijke kosten van afgelopen seizoen.
- Kosten trainers zullen dalen doordat we minder betaalde trainers hebben aankomend
seizoen.
- Aankomend jaar verwachten we het dak van ons clubhuis te laten vervangen. Daarom
zal er komend jaar geen dotatie aan de voorziening plaatsvinden. De verwachte lasten
hiervoor zullen rond de 8.000 euro liggen, dit deel van de onderhoudskosten zullen we
dan ook onttrekken aan de onderhoudsvoorziening en daarmee heeft deze kostenpost
geen impact op het resultaat voor komend seizoen.
- De kosten voor energie- en waterverbruik zijn hoger begroot. De begrote kosten liggen
nu meer in lijn met de werkelijke kosten voor afgelopen seizoen.
Al met al wordt een negatief resultaat verwacht van 2.940 euro, onder voorzichtige begroting.

5. Jaarverslag contributie administrateur
Dit seizoen hebben we 26 nieuwe leden mogen begroeten en is helaas op 23 juni ons ere-lid
Koos Glastra (55 jaar lid) overleden waardoor rekening houdend met de 35 opzeggingen per 1
juli 2018 het aantal bondsleden per 30 juni 2019 op 186 is uitgekomen. Eventuele
contributieachterstanden en/of vooruitbetalingen staan vermeld in het financieel jaarverslag van
de penningmeester. Helaas hebben dit seizoen 37 leden hun lidmaatschap opgezegd waardoor
we per 1 juli 2019 beginnen met 149 leden. Het rolstoelhandbalteam (RHB) bestaat per 30 juni
uit 22 leden en per 1 juli 2019 zijn er geen dames recreanten meer. Onze vereniging heeft 4
donateurs (Club van 100) die geen lid van onze vereniging zijn. Momenteel gaat de
contributie-correspondentie met de leden voornamelijk per e-mail. Er is een proef genomen om
ook het machtigingsformulier naar de leden te e-mailen. Helaas is de respons lager en is
besloten dit formulier weer per post te versturen. Na controle van de ondertekende machtiging
wordt alleen de digitale versie hiervan in onze afgeschermde online administratie (Sportlink)
opgeslagen. Alle overige versies, op papier of digitaal, worden vernietigd.
Ronald Klaasen
CSV Handbal – 5 jaren overzicht van het aantal bondsleden per 30 juni
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6. Jaarverslag diverse commissies
Jeugdcommissie
Algemeen
Afgelopen jaar werkten we voor de tweede keer met een JeugdTC en een
jeugdactiviteitencommissie. De JeugdTC heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met alle
zorg rond de jeugdteams. De jeugdactiviteitencommissie heeft zich afgelopen seizoen ingezet
om leuke activiteiten op de agenda te zetten.
Afgelopen seizoen ben ik, Marjolein Jonker, begonnen als jeugdvoorzitter. De JeugdTC bestond
uit Nick Zwolsman, Daphne de Winter, Maaike Dingerdis, Sandy Scheerman en Marjolein
Jonker. De jeugdactiviteitencommissie bestond uit Susan Sprenkeling, Miranda Hardebol en
Agnes van Waveren-Hoogervorst. Ook dit jaar zijn beide commissies weer gevuld met leden die
zullen zorgen voor een goed lopend seizoen met nieuwe activiteiten en hopelijk meer
jeugdleden.
Sandy Scheerman heeft aangegeven te stoppen met de Jeugd TC. Wel zal ze op de
achtergrond aanwezig blijven als er hulp nodig is. Ook Nick Zwolsman heeft aangegeven in
combinatie met zijn werk niet meer te kunnen bijdragen aan de JeugdTC . Beide wil ik
ontzettend bedanken voor de inzet afgelopen seizoen. Gelukkig kunnen we een nieuw lid aan
de JeugdTC toevoegen. Komend seizoen zal Jeremy Wevers aansluiten als lid van de
JeugdTC. De JeugdTC zal gaan bestaan uit Daphne de Winter, Maaike Dingerdis, Jeremy
Wevers en Marjolein Jonker. De jeugdactiviteitencommissie zal bestaan uit Susan Sprenkeling,
Miranda Hardebol en Agnes van Waveren-Hoogervorst. Voor beide commissies zijn er nog
mensen nodig. Ik, Marjolein Jonker, heb bij het bestuur aangegeven dat dit mijn laatste seizoen
zal zijn als jeugdvoorzitter. Komend seizoen zal er gezocht worden naar een nieuwe
jeugdvoorzitter die ik goed zal voorbereiden op het seizoen 2020-2021. Mocht je interesse
hebben, dan hoor ik het graag.
Activiteiten
Afgelopen seizoen zijn er diverse activiteiten georganiseerd, die zeer geslaagd waren. Mede
door het organiseren van allerlei activiteiten hebben we nieuwe jeugdleden bij kunnen schrijven,
die ook komend seizoen blijven handballen. We starten komend seizoen met 9 jeugdteams,
waarvan 1 C- jeugd en 1 B-jeugd jongens team in samenwerking met A&O en Berdos. We
hebben wederom voor een samenwerking met omliggende verenigingen gekozen, omdat het
jongenshandbal helaas nog niet heel groot is. Het was daarom moeilijk om zelf een
jongensteam op de been te krijgen van dezelfde leeftijd. Om de technische ontwikkeling te
stimuleren is het beter om leeftijden bij elkaar te houden en in dit geval samen met A&O/Berdos
te werken aan een groei op handbal-technisch gebied. Zo proberen we een betere doorgoei in
het jongenshandbal te bewerkstelligen. Er blijft een mooie groei in de teams zichtbaar en een
goede samenwerking met omliggende verenigingen. Het doel van CSV is om zelf een
jongensteam op te kunnen zetten.
De jeugdactiviteitencommissie heeft afgelopen seizoen verschillende activiteiten georganiseerd.

Halloween
De jongste jeugd heeft op Wouterland pompoenen uitgehold en ze daarna in Halloween thema
versierd. Voor de oudere jeugd was er een spooktocht door het bos georganiseerd. Gelukkig
waren ook afgelopen jaar veel vrijwilligers die spook hebben gespeeld!
Winterfeest
Tijdens het winterfeest heeft de jeugd worstjes warm gemaakt boven het kampvuur. Ook was er
een gezellige bingo met leuke prijsjes.
Jeugdafsluiting
De jeugdafsluiting was afgelopen seizoen een slaapweekend voor alle jeugd. Er werd geslapen
op Wouterland. Verschillende spelletjes zijn er gespeeld en natuurlijk is er maar weinig
geslapen.
Schoolhandbaltoernooi
Het scholenhandbaltoernooi was weer een groot succes! De werkgroep schoolhandbal heeft z’n
uiterste best gedaan om er weer een spektakel van te maken op Wouterland. Met meer dan 350
kinderen en gelukkig weer een hoop vrijwilligers, was het een gezellige drukte op en rond de
velden. De popcornmachine , schminkteam en Aribasport waren weer aanwezig en voor
iedereen was er een leuk bewijs van deelname.
Afsluiting
Het nieuwe seizoen is alweer in volle gang en de jeugdtc en jeugdactiviteitencommissie zijn er
klaar voor. Bij deze willen we een aantal mensen bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar
en hopen dat ze dit jaar ook weer een helpende hand willen bieden:
- Alle leden, ouders en vrijwilligers in de jeugdtc en jeugdactiviteitencommissie
- Alle trainers, coaches en teammanagers van de jeugd
- Alle vrijwilligers die aanwezig zijn geweest bij de activiteiten voor de jeugd
- Alle leden van de werkgroep schoolhandbal voor de organisatie en uitvoering van het
schoolhandbaltoernooi
Marjolein Jonker
Voorzitter jeugdcommissie

6.2 Wedstrijdsecretariaat
Wederom in de eerste plaats is een bedankje voor alle coaches/begeleiders en alle anderen die
zich het afgelopen seizoen hebben ingezet weer op zijn plaats.
Dus bij deze; allemaal hartelijk bedankt!!
●
●
●
●

Sportlinked doet zijn werk en we beginnen daar steeds beter onze draai in te vinden.
De uitslag doorgeven door de coaches gaat gelukkig ook steeds beter, hulde hiervoor.
Er komen nog steeds jeugdleden bij en dat is een goede zaak, wat resulteert in extra
teams inschrijven tijdens het seizoen
Het jongens handbal loopt nog steeds tegen te weinig leden aan, vandaar dat onze HBJ
en HCJ de samenwerking met A&O uit Alkmaar voor het nieuwe seizoen hebben
verlengd.

Verder is alles redelijk rustig en goed verlopen dit seizoen, echter is het wel duidelijk dat er door
te weinig mensen teveel gedaan moet worden en dat is geen goed/gezonde zaak.
Ik hoop van harte dat de vele ouders zich hiervan bewust zijn en zich spontaan aan gaan
melden.
Natuurlijk wens ik iedereen weer een leuk sportief nieuw seizoen toe en laten we er met z'n
allen weer iets moois van maken.
Inge Oussoren
Wedstrijdsecretaris/Ledenadministratie

6.3 Technische & Teamcommissie
Er is in verband met het ontbreken van een technische commissie geen verslag.

6.4 Clubhuiscommissie
De samenstelling van de clubhuiscommissie is in 2018-2019 onveranderd gebleven.
Mariska Buurmeijer is voorzitter van de commissie. Zij neemt deel aan de
bestuursvergaderingen, beheert de kas en het gebouw.
Sylvia v.d. Linden doet de inkopen.
Willeke Burgmeijer deelt alle diensten in en benadert de teamcoördinatoren.
Petri Laarhuis en Willeke Burgmeijer zijn verantwoordelijk voor de toernooien.
Iris Nanne, Lisa Nanne en Ikina Kramer zijn in de loop van het jaar de commissie komen
versterken.
Petri Laarhuis heeft aangegeven de commissie te verlaten. Zij blijft wel het CSV toernooi
organiseren.

Het is wenselijk de commissie te versterken zodat met name de diensten, maar ook het
organiseren van activiteiten, meer verdeeld kunnen worden en er minder vaak een beroep hoeft
te worden gedaan op de huidige leden.
De commissie heeft drie keer vergaderd om met elkaar taken, rondom te organiseren
activiteiten, te verdelen en te evalueren. Doordat de commissie in dezelfde samenstelling voort
bestond konden lopende zaken snel geregeld en afgestemd worden. Met her en der een kleine
aanpassing konden we gebruik maken van de ervaring uit 2017-2018.
Bardiensten en schoonmaak
Er is hard gewerkt door alle vrijwilligers (binnen en buiten de commissie) om tijdens alle
wedstrijden, toernooien en andere activiteiten het clubhuis draaiende te houden. De
commissieleden hebben steeds zorg gedragen voor het openen en sluiten van het clubhuis,
overdracht bij het wisselen van dienst, tellen van de kas en de was. De diensten werden
verdeeld over de teams, waarvan per dienst twee ouders ingezet zijn. Deze werden door het
commissielid ingewerkt en konden zich daarna redden, met hulp van alle handleidingen die in
de keuken hangen. Dit is goed bevallen en wordt gecontinueerd.
De commissie heeft onderzoek verricht naar een Pinapparaat, zonder internetaansluiting. Vanaf
april 2018 kan er, via SumUp nu ook draadloos gepind worden, mits iemand de App op zijn/haar
telefoon gedownload heeft en ingelogd is.
Schoonmaak
De schoonmaak werd gedaan door verschillende teams. Aan het begin en eind van het seizoen
was er een grote schoonmaak- of klusdag, waarvoor alle teams uitgenodigd werden.
Inkoop en prijslijsten
Sylvia v.d. Linden had de verantwoordelijkheid voor de inkoop voor het Clubhuis. Dit is
voorspoedig verlopen. We hebben nauwelijks inkoop over de datum zien gaan. Een enkele keer
hebben we zelf aan moeten vullen omdat er tekorten waren.
VHC de Jongens, onze leverancier, levert zeer flexibel, waardoor er op korte termijn besteld kan
worden. Daarnaast heeft Sylvia steeds meer persoonlijk ingekocht.

Activiteiten
Naast de handbalwedstrijden in het buitenseizoen zijn er verschillende andere activiteiten
geweest in het clubhuis.
-Doordat de zomervakantie eindigde terwijl het seizoen al was begonnen vond er in 2018 geen
CSV toernooi plaats maar in 2019 wel en met enorm veel teams!
-De aftrap van de Grote Clubactie.. Alle jeugdteams waren uitgenodigd en kregen na afloop een
patatje, als beloning voor hun inzet!
-Algemene Ledenvergadering.
-Een halloweenavond.
-Feestavond CSV 70 jaar! (georganiseerd door feestcommissie).
-Sinterkerstavond.
-De nieuwjaarsreceptie werd, weer op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar gehouden.
-De vrijwilligersavond met een pubquiz.
-Sponsorloop voor nieuwe picknicktafels en stichting Opkikker (georganiseerd door
feestcommissie).
-Jeugdafsluiting met overnachting in tentjes (georganiseerd door jeugdcommissie).
-Het schoolhandbaltoernooi.
-Het familie- en vriendentoernooi.
De jeugdcommissie heeft ook veelvuldig gebruik gemaakt van het clubhuis. Daarover vertellen
zij zelf meer.
Het clubhuis moet de plek zijn waar de leden samenkomen en zich thuis voelen. Dit willen we
mogelijk blijven maken met verschillende activiteiten.
Onderhoud
Ron Bleeker heeft de wastafel vervangen bij de dames-toiletgroep. Daarnaast heeft hij een
lekkage verholpen en andere kleine reparaties m.b.t. loodgieterswerk gedaan. Hij spoelt ook
altijd aan het begin van het buitenseizoen alle leidingen door.
Peter Buurmeijer heeft de boeidelen van de dug-out goed schoongemaakt en weer in de verf
gezet.
Paul Admiraal heeft aan de elektra gewerkt. De kabelbreuk die stroomuitval veroorzaakte is
verholpen. De groepenkast zou daarna aangepast worden. Dit is nog niet gebeurd.
In het voorjaar hebben we een schoonmaak- en klussendag georganiseerd en is er met de inzet
van veel vrijwilligers veel opgeruimd en uitgezocht. Onder andere het houtwerk is ook
schoongemaakt. De bankjes van de dug-out zijn geschuurd en gegrond.
De grote koelcel, een koelkast en vrieskast onder de bar gingen stuk en zijn vervangen.
Mariska Buurmeijer heeft diverse offertes opgevraagd voor een ander alarmsysteem.
Bovendien is er onderhoud geweest aan het alarm en wordt er gezocht naar een ander
alarmsysteem.
Dankzij de inzet van met name de commissie, maar zeker ook alle ouders en andere vrijwilligers
die bereid waren te helpen, heeft het clubhuis weer een mooie omzet kunnen draaien, welke
uiteraard nodig is, om de club gezond te houden. Daar wil ik een ieder hartelijk voor bedanken.
Zonder jullie inzet was het niet gelukt!
Ik ga het derde jaar en tevens laatste jaar als voorzitter van deze commissie vol vertrouwen in
en hoop ook dit jaar weer op alle helpende handen te mogen rekenen!
Mariska Buurmeijer-Hoenselaar,
voorzitter clubhuiscommissie

6.5 Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestond aan de start van het afgelopen seizoen uit Eddo Laarhuis
(voorzitter), Daphne de Winter, Cindy Jurrjens, Anna Dekker en Ard Dekker, hetgeen een
volwaardige bezetting betekende. Helaas doen Eddo, Daphne en Cindy een stapje terug uit
deze commissie - het bestuur bedanken hen bij deze voor hun inzet het afgelopen periode -,
waardoor enkel Anna en Ard als commissieleden overblijven. De sponsorcommissie is dus per
direct op zoek naar een nieuwe voorzitter en het liefst ook een nieuw commissielid.
Met een beperkte bezetting van de commissie zijn sponsorwerving en -behoud lastig te
realiseren. De activiteitenkalender is in de maak, maar behoeft nog verdere uitvoering.
De jubileumloterij was een mooi succes met een fantastische opbrengst (circa 1.750 euro) en
ook de collectes voor Fonds Gehandicaptensport en Jantje Beton leverde het nodige geld op
voor de vereniging. Wegens een foutje mochten we de cheque van de Rabobank uiteindelijk
niet in ontvangst nemen.
Namens de voorzitter, hopen we spoedig weer over een gevulde en actieve sponsorcommissie
te beschikken.

