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Inge Oussoren

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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Xander Blankestijn
Joyce Glorie
Priscilla Everts

Het kan u niet ontgaan zijn dat seizoen 2019-2020 een bijzonder jaar is geweest. Medio
maart stond de wereld op z’n kop toen we met het hele land in ‘lockdown’ gingen in verband
met het COVID-19 virus. Hoewel driekwart van het seizoen al achter de rug was, kan ik mij
nog maar moeilijk voor de geest halen hoe dat verlopen is…
In september 2019 hadden we – na een aantal jaren van afwezigheid – weer een CSV
toernooi en in oktober 2019 de jaarlijkse ALV. Daar waar het CSV toernooi een gesmeerd
geheel was, dat zeer positief verliep, was de jaarlijkse ALV chaotischer dan gehoopt en
eindigde deze in mineur. Met uitzondering van ondergetekende zouden alle bestuurders na
afloop van het seizoen 2019/2020 stoppen met hun werkzaamheden en er was voor geen
een functie opvolging gevonden. Ook ik besloot daarom in december 2019 dat het na het
lopende bestuursjaar tijd zou zijn om op te stappen; om daarmee een signaal af te geven.
Door het organiseren van informatieavonden, alwaar we vele (bekende en minder bekende)
gezichten mochten verwelkomen lukte het mondjesmaat om nieuwe namen te vinden voor
de diverse bestuursposities. Met de komst van nieuwe bestuursleden groeide langzaam
weer het vertrouwen op een goede afloop.
Hierbij wil ik mijn uitzonderlijke dank uitspreken voor Joyce, Mariska en Marjolein voor hun
jarenlange inspanningen als bestuurslid, en Priscilla voor een iets kortere periode, waarbij
het soms heel hard zwoegen was met te weinig man(vrouw)kracht, alsmede voor hun
inspanningen om vervangers voor hun functies te vinden.
Dank jullie wel!
In de CSV nieuwsbrief van 29 maart 2020 schreef ik:
“De contributie van het laatste kwartaal helpt ons om het seizoen nog enigszins
redelijk af te sluiten. Uiteraard zijn we reeds druk bezig om te onderzoeken of wij in
aanmerking komen voor tegemoetkoming vanuit de overheid, en zo ja, hoe en
wanneer. Vooralsnog hebben wij besloten (nog) geen collectieve compensatieregeling te treffen
met onze leden, mede omdat we zelf de schade en gevolgen voor de vereniging nog
niet kunnen overzien. Uiteraard wordt er wel over het treffen van regelingen
nagedacht. Zodra we meer duidelijkheid hebben over onze eigen financiële situatie
zullen we jullie hier nader over berichten.”
Een volgende nieuwsbrief bleef lange tijd uit, reden waarom ik hierbij graag nog inhaak op
het bovenstaande. Via de NOW-regeling van de overheid hebben we een tegemoetkoming
van 4.000 euro voor CSV weten te realiseren. Daarnaast heeft de gemeente Castricum ook
een duit in het zakje gedaan door een deel van de huur voor de buitenvelden te
restitutieneren en onze sponsoren waren gelukkig allemaal bereid hun sponsorfactuur te
voldoen!

Tot zover het goede nieuws, want daarnaast hebben we te maken gehad met doorlopende
kosten voor verzekeringen, zaalhuur, bondsbijdragen, nutsvoorzieningen, etc. Veel partijen
zijn nog in afwachting van de toewijzing van overheidsgeld en dienden zodoende gewoon
hun facturen bij CSV in (die wij allen netjes betaald hebben). Vervolgens moest er een streep
door de kantineopbrengst van het laatste kwartaal en konden zowel het CSV
scholenhandbaltoernooi als het CSV handbaltoernooi dit jaar geen doorgang vinden; een
financieel drama!
Doordat veel van deze informatie pas in de laatste maand duidelijk is geworden, is het nog
moeilijk om veel conclusies te trekken. Wel is duidelijk dat we het afgelopen jaar nog redelijk
ongeschonden doorgekomen zijn, maar dat het komende seizoen financieel ‘hangen en
wurgen’ zal gaan worden. Met name de wegvallende kantineomzet van de toernooien komt
hard aan.
Momenteel zijn er nog steeds enkele bestuursfuncties openstaand, waarbij nog hard gezocht
wordt naar invulling. Zowel de kantinecommissie als de sponsorcommissie kan nog een
voorzitter gebruiken! Wel kan ik met trots vertellen dat het bestuur in ieder geval van 4 naar 7
personen groeit, waardoor er eindelijk weer een voldoende bezetting lijkt te zijn.
Update 21 oktober 2020
Helaas, een tweede (gedeeltelijke) lockdown speelt ons parten. Competities zijn stilgelegd,
kantines zijn verplicht gesloten en trainen is alleen maar mogelijk onder zeer strenge
voorwaarden. Het is lastig om nog een clubgevoel over te houden als het lastig is om elkaar
te zien en te ontmoeten. Juist waar wij als CSV staan voor verbinding, is die verbinding nu
nauwelijks te maken.
Ondertussen is het ook duidelijk waar we als vereniging staan in financieel opzicht. Het
afgelopen seizoen zijn we zonder kleerscheuren doorgekomen, maar het komende seizoen
gaat dat helaas niet lukken. Doordat we geen sluitende begroting kunnen maken, zal er een
vrijwilligersbijdrage worden geïntroduceerd. Iedereen die zijn steentje bijdraagt heeft recht op
teruggave, de rest doet met deze bijdrage een extra duit in het zakje om de club draaiende te
houden. Over het nemen van deze maatregel hebben we als bestuur lang gesproken, zeker
aangezien het idee al 2 a 3 jaar oud is, maar we tot nu toe te weinig noodzaak zagen om dit
door te voeren. Nu ontkomen we er echter niet aan om deze maatregel door te voeren
gezien de (financiële) ontwikkelingen.
Tot slot kijk ik samen met jullie uit naar het moment dat we weer zorgenvrij kunnen
handballen; ik denk persoonlijk dat het nog wel een jaar kan duren. Tot die tijd kunnen we
gelukkig wel mondjesmaat trainen, genieten van de handbaldames op het Europees
Kampioenschap in december en zo veel mogelijk (digitaal) contact houden.
Blijf gezond!
Wat is handbal toch een mooie sport.
Xander Blankestijn
Voorzitter CSV Handbal

4. Financieel jaarverslag 2019-2020
4.1. Balans per 30 juni 2020 na verwerking voorstel resultaatbestemming

4.2 Exploitatierekening

Toelichting bij de exploitatierekening
Ondanks de moeizame Covid-periode waarin we vooral opeens heel veel niet meer mochten,
maar toch verplichtingen bleven houden is het resultaat minder negatief uitgevallen dan
begroot. We mogen trots zijn op de inzet van alle vrijwilligers en laten met een negatief resultaat
van € 574,21 euro een beter beeld zien dan begroot. Dank hiervoor aan allen voor de tomeloze
inzet!
De voornaamste reden voor het minder tegenvallende verlies dan verwacht is dat er ook diverse
kosten niet hoefden te worden gemaakt, waardoor de gemiste inkomsten weer enigszins
konden worden gecompenseerd.
Verdere toelichtingen bij de exploitatierekening zijn hieronder opgenomen:

Baten
-
-

-
-

Voor

een toelichting bij het contributieresultaat wordt verwezen naar het verslag van de
contributie-administrateur
Het

kantineresultaat is door de sluiting lager uitgevallen dan begroot. De reden dat we nog
een leuk resultaat neer hebben kunnen zetten zijn de geslaagde toernooien die we hebben
kunnen organiseren in het najaar van 2019.
Verder

zien we een subsidie van het RVO van € 4.000 euro waarmee we een groot deel
van onze gemiste omzet hebben kunnen compenseren.
Als

laatste is te zien dat sommige acties beter zijn verlopen dan andere acties, maar op
totaalniveau zijn de inkomsten uit acties conform begroting.

Lasten
-

De

kosten voor zaalhuur zijn conform begroting. Dit komt met name doordat op het
moment van eerste ‘lockdown’ het zaalseizoen alweer op zijn einde liep.

-

Doorbelastingen

NHV lagen afgelopen jaar iets lager, mede doordat er door Covid diverse
kosten ook voor het NHV niet gemaakt hoefden te worden waardoor ze minder door
hoefden te belasten aan ons.

-

De afschrijvingen zijn lager dan vorig jaar omdat we afgelopen jaar nauwelijks hebben
geïnvesteerd in nieuwe activa.

-

Vorig

jaar is afgezien van een dotatie aan de voorziening groot onderhoud, dit jaar hebben
we ervoor gekozen om wel weer te doteren, mede door de onttrekking uit de voorziening
voor het groot onderhoud van het dak op Wouterland.

-

De kosten voor het groot onderhoud aan het dak zijn erg meegevallen doordat we een
scherpe offerte aangeboden kregen.

-

Onder telefoonkosten e.d. zijn dit jaar ook de eenmalige kosten voor het nieuwe
alarmsysteem opgenomen, vandaar dat deze kosten hoger liggen dan begroot. Volgend jaar
hebben we deze kosten niet meer.

-

Als laatste zien we een post met afboekingen van debiteuren. Dit betreft een verouderde
debiteurenstand waarvan onduidelijk is wat hier nog inzit en in hoeverre e.e.a. nog inbaar
was. We hebben er daarom voor gekozen om deze vorderingen af te boeken en een verlies
te nemen.

4.3 Begroting baten en lasten seizoen 2019-2020

Toelichting op de begroting
Zoals te zien is gaat het seizoen 2020-2021 een zwaar seizoen worden voor CSV. De begroting
is met veel zorg opgesteld en we zullen hieronder toelichten waarom e.e.a. er niet zo
rooskleurig uitziet.
Baten
-

Het

contributieresultaat zal na verwachting lager liggen dan afgelopen seizoen in verband
met een aantal vertrekkende leden.

-

Een

-

De

subsidie voor oud papier is verlaagd en is daarom lager begroot voor seizoen
2020-2021.

-

De

van de belangrijkste redenen voor het negatieve resultaat zien we in de verwachte
inkomsten. Waar we vorig jaar nog inkomsten hadden uit onze belangrijke toernooien,
konden deze afgelopen zomer niet doorgaan waardoor we ongeveer €4.000 euro aan omzet
mislopen. Daarnaast verwachten we lagere kantineopbrengsten.

sponsoropbrengsten zullen naar verwachting iets lager liggen in verband met eindigende
contracten. Hiervoor zijn nog geen nieuwe sponsoren aangetrokken.

Lasten
-

Kosten

trainers zullen naar verwachting dalen doordat we minder betaalde trainers hebben
aankomend seizoen.

-

De

-

Doorbelastingen

trainingsmogelijkheden blijven onzeker en daarom hebben we de kosten voor zaalhuur in
lijn laten liggen met de kosten van afgelopen seizoen.
NHV hebben we opgenomen in lijn met de doorbelastingen van vorig

seizoen.
-

Afschrijvingen

hebben we in lijn gebracht met afgelopen seizoen omdat we weinig
investeringen verwachten.

-

Kosten

-

De

zoals vaste lasten accommodatie en verzekeringskosten hebben we in lijn gebracht
met aflopen jaar.
laatste post ‘administratiekosten’ is een nieuwe post voor seizoen 2020-2021. Dit komt
doordat we het penningmeesterschap zullen moeten gaan uitbesteden aan een derde.
Hiervoor hebben we een offerte ontvangen welke is opgenomen als verwachte kosten.

Dit brengt ons op een negatief resultaat van € 7.029 euro. Een resultaat waar natuurlijk geen
van ons blij van wordt, maar wat volgens ons wel de harde werkelijkheid is waar we ons als
vereniging momenteel in bevinden. Gelukkig zijn we als vereniging voldoende liquide en kunnen
we verliezen opvangen, maar een resultaat conform bovenstaande begroting zal een flinke
knauw zijn.
De begroting is voorzichtig en er wordt in alle posten zoveel mogelijk rekening gehouden met
eventuele tegenvallers. Zo trachten we een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen, waarvan
we hopen dat we volgend jaar weer kunnen zeggen dat het allemaal wat meeviel.

5. Jaarverslag contributie administrateur
Dit seizoen zijn we per 1 juli 2019 begonnen met 149 leden en we hebben 29 nieuwe leden
mogen begroeten. Helaas is op 21 mei onze rolstoelhandballer Pieter Ordeman overleden
waardoor het aantal bondsleden per 30 juni 2020 op 177 is uitgekomen. Het aantal betalende
rolstoelhandballers bedraagt 21 en er zijn geen geregistreerde recreanten leden meer. Helaas
hebben dit seizoen 30 leden hun lidmaatschap opgezegd waardoor we per 1 juli 2020 beginnen
met 147 leden. Onze vereniging heeft 3 donateurs die geen lid van onze vereniging zijn.
Ronald Klaasen
Totaalbedragen contributieadministratie seizoen
2019-2020
Totaal gefactureerd
contributieadministratie
Af:
Af:
Af:
Af:
Af:

Donateurs (Club van 100)
Ondersteunende leden (Club van
100)
Kledingbijdrage
Restituties
Oninbaar

Resultaat excl. kledingbijdrage
Nog te ontvangen bedragen

26.233,70
-225,00
-1.180,00
-1.545,00
-174,65
-99,40
23.009,65
27,60

Overzicht aantal bondsleden per 30 juni bij CSV Handbal
2016
Jeugd

Senioren

RHB/Recreanten

Ondersteunend

Betalende leden

Niet betalende
leden

Totaal

2017

2018

2019

2020

M

19

28

25

25

24

V

59

66

73

74

69

T

78

94

98

99

93

M

25

26

23

24

17

V

32

35

25

21

23

T

57

61

48

45

40

M

6

6

9

12

10

V

30

20

20

12

11

T

36

26

29

24

21

M

12

11

8

7

8

V

3

3

2

3

3

T

15

14

10

10

11

M

62

71

65

68

59

V

124

124

120

110

106

T

186

195

185

178

165

M

8

8

6

5

7

V

7

7

5

3

5

T

15

15

11

8

12

M

70

79

71

73

66

V

131

131

125

113

111

T

201

210

196

186

177

6. Jaarverslag diverse commissies
Jeugdcommissie
Algemeen
Afgelopen jaar werkten we voor de derde 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. Helaas zijn er veel activiteiten niet
doorgegaan door het COVID-19 virus.
Afgelopen seizoen bestond de jeugdtc uit de voorzitter: Marjolein Jonker en de leden:
Daphne de Winter, Maaike Dingerdis, Miranda Hardebol, Jeremy Wevers en op de
achtergrond Sandy Scheerman. De jeugdactiviteitencommissie bestond uit Susan
Sprenkeling, Miranda Hardebol en Agnes van Waveren-Hoogervorst. Aankomend seizoen
zal Marjolein Jonker aftreden als voorzitter van de jeugdcommissie en zullen Daphne de
Winter en René Tamis deze taak overnemen. De andere hierboven genoemde leden blijven
in de jeugdtc en de jeugdactiviteitencommissie volgend seizoen.
Activiteiten
Afgelopen seizoen zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Helaas zijn de meeste van deze
activiteiten niet doorgegaan wat wij als vereniging erg jammer vonden. Met ons oog op de
Coronamaatregelen en volgend seizoen heeft de jeugdactiviteitencommissie alweer leuke
(Coronaproof) activiteiten bedacht en hopen wij dat deze wel doorgang kunnen hebben.
We starten komend seizoen met 10 jeugdteams, waarvan 1 C- jeugd en 1 B-jeugd jongens
team in samenwerking met A&amp;O en Berdos. We hebben wederom voor een samenwerking
met omliggende verenigingen gekozen, omdat het jongenshandbal in die leeftijdscategorie
helaas 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&amp;O/Berdos te werken aan een
groei op handbal-technisch gebied. Zo proberen we een betere doorgroei in het
jongenshandbal te bewerkstelligen. Er blijft een mooie groei in de teams zichtbaar en een
goede samenwerking met omliggende verenigingen. Waar wij afgelopen seizoen nog het
doel hadden om een jongensteam binnen CSV op de been te zetten, hebben wij er volgend
seizoen zelfs 2 in de D-jeugd. Daar zijn wij erg blij mee.
De jeugdactiviteitencommissie heeft afgelopen seizoen verschillende activiteiten
georganiseerd. Helaas zijn de meeste activiteiten vanaf begin 2020 niet doorgegaan door het
COVID-19 virus.
Zwemfeest
De jeugdleden zijn afgelopen jaar met z’n allen naar zwembad de Witte brug geweest om te
zwemmen. CSV had het hele zwembad afgehuurd dus alleen de jeugdleden konden lekker
zwemmen en van de glijbaan af. Dat was erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.
Winterfeest
Het winterfeest is dit seizoen helaas niet doorgegaan.
Jeugdafsluiting
De jeugdafsluiting is dit seizoen helaas niet doorgegaan.
Schoolhandbaltoernooi
Het scholenhandbaltoernooi is dit seizoen helaas niet doorgegaan.

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
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!!
Door Corona is dit seizoen op een vreemde manier beëindigd , maar gelukkig is dit door de
meesten goed opgepakt.
●
●
●

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 (een heleboel jongens ) en dat is een goede zaak,
helaas is er een neergaande spiraal waar te nemen bij de Senioren.

Voor onze HBJ is de samenwerking met A&O uit Alkmaar voor het nieuwe seizoen verlengd.
Verder is alles redelijk rustig en goed verlopen dit seizoen, maar moest er wederom door te
weinig mensen te veel worden gedaan en dat is heel erg jammer.
Ik hoop nogmaals van harte dat de vele ouders zich hiervan bewust zijn en zich spontaan aan
gaan melden voor diverse commissies en andere hand en span diensten binnen onze
vereniging.
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 commissie
Er is in verband met het ontbreken van een technische commissie geen verslag.

6.4 Clubhuiscommissie
De samenstelling van de clubhuiscommissie is in 2019-2020 bij aanvang van het seizoen
weinig veranderd. Alleen Petri Laarhuis heeft de commissie verlaten.
Mariska Buurmeijer is voorzitter van de commissie. Zij zal haar rol als voorzitter aan het
eind van dit seizoen neerleggen. Op het moment van schrijven is nog niet definitief door wie
zij opgevolgd zal worden. De voorzitter neemt deel aan de bestuursvergaderingen, beheert
de kas en het gebouw.
Sylvia v.d. Linden doet de inkopen. Zij zal haar taken overdragen aan het eind van het
buitenseizoen aan Nathalie van der Kolk.
Willeke Burgmeijer deelt alle diensten in en benadert de teamcoördinatoren. Zij zal als
secretaris plaatsnemen in het bestuur en draagt haar taken over aan Lisa Nanne.
Iris Nanne zal haar taken aan het eind van het buitenseizoen ook neerleggen.
Ikina Kramer blijft lid van de commissie komen versterken.
Petri Laarhuis is niet langer onderdeel van de commissie, maar zal wel het CSVtoernooi
mee organiseren. Datzelfde geldt voor Willeke Burgmeijer en het SchoolHandbaltoernooi.
Deze konden door de Corona-maatregelen geen doorgang vinden.
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 2018-2019.
Corona
Doordat in maart 2020, vlak voordat het buitenseizoen weer zou gaan beginnen er wegens
Corona-maatregelen niet meer gesport mocht worden, is er nauwelijks een buitenseizoen
geweest. Zodra de trainingen voor de jeugd weer aan mochten vangen, zijn er maatregelen
wat betreft de hygiëne genomen en met de leden gecommuniceerd. In september/oktober
konden er nog 5 weekenden wedstrijden (buiten) gespeeld worden. Hierbij heeft de club zich
ook gehouden en het gebouw aangepast aan de dan geldende voorschriften vanuit de
overheid.
Bardiensten en schoonmaak
Er is hard gewerkt door alle vrijwilligers (binnen en buiten de commissie) om tijdens alle
wedstrijden 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. Doordat het seizoen abrupt in
maart moest stoppen, is er geen grote schoonmaak geweest. Deze wordt verplaatst naar de

aanvang van het buitenseizoen in het voorjaar van 2021.
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.
Helaas werden we door de Coronamaatregelen overvallen en hebben we veel voorraad over
de datum zien gaan. Sylvia heeft nog een ochtend georganiseerd met als doel tegen
voordelige prijzen toch nog wat voorraad kwijt te raken en enige inkomsten te genereren.
Activiteiten
Naast de handbalwedstrijden in het buitenseizoen zijn er verschillende andere activiteiten
geweest in het clubhuis.
● Na twee jaar heeft het CSV toernooi op 25 augustus 2019 weer, met groot succes,
plaatsgevonden.
● De aftrap van de Grote Clubactie op 14 september.. Alle jeugdteams waren uitgenodigd
en kregen na afloop een patatje, als beloning voor hun inzet!
● Algemene Ledenvergadering op 18 oktober, met aansluitend een Keezendrive.
● Een Halloweenavond.
● Sinterkerstavond.
● De nieuwjaarsreceptie, met bekendmaking van de uitslag van de Grote Clubactie werd
op 3 januari 2020, de eerste vrijdag van het nieuwe jaar, gehouden.
● De vrijwilligersavond met een pubquiz.
● Sponsorloop voor nieuwe picknicktafels en stichting Opkikker (georganiseerd door
feestcommissie).
De jeugdcommissie heeft ook 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 lekkages verholpen en de dakbedekking vervangen. Hij spoelt ook altijd
aan het begin van het buitenseizoen alle leidingen door.
Paul Admiraal heeft aan de elektra gewerkt. De groepenkast zou daarna aangepast worden.
Dit is nog niet gebeurd. Paul Admiraal heeft zijn werkzaamheden wat betreft onderhoud aan
het clubhuis stopgezet. Het (verouderde) alarmsysteem is vervangen door een systeem dat op
afstand met een smartphone te bedienen is.
Dankzij de inzet van met name de commissie, maar zeker ook alle ouders en andere
vrijwilligers die bereid waren te helpen, heeft het clubhuis, gedurende de tijd dat zij open
mocht zijn, goed kunnen draaien, wat 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 zal na drie jaar als voorzitter van deze commissie hopelijk mijn stokje overdragen aan een
ander die weer met een frisse blik en nieuwe ideeën ons clubhuis nog beter kan maken.
Uiteraard kunnen jullie ook op mijn helpende handen blijven 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.

8. Jubilea
Wij mogen de volgende jubilarissen feliciteren:
Marten Buitelaar
25 jaar
Marcel Krom
20 jaar
Ikina Kramer
10 jaar
Eva Schipper
10 jaar
De volgende leden vieren hun 5 jarig lidmaatschap:
Nienke Buurmeijer
Rosa Casanovas
Janna Dekker
Joyce van Haaster
Tessa Hardebol
Frank Hooning
Annebelle Korsmit
Lena Lute
Benthe Pieters
Julia Rab
Renske van Rooij
Sophie van der Schaaf
Margret Schipper
Melany Sprenkeling
Ada Stam-Scholten
Adrian Tanasescu
Manon Winder

