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Voorwoord 
 

Het seizoen 2021-2022  heeft zeker in de 1e helft van de competities weer in het teken 
gestaan van de Corona maatregelen. Vanaf oktober hebben we weer een aantal maanden 
niet volop kunnen sporten. Gelukkig zijn begin februari weer een aantal maatregelen 
verruimd zodat de handbal en voetbalcompetities weer opgestart en ook volledig uitgespeeld 
zijn. 

Als gevolg van de Coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt geweest om ons 75-jarig 
jubileumfeest uit te stellen. In juni van dit seizoen was het dan eindelijk toch zover en is onze 
jubileumcommissie er in geslaagd een fantastisch jubileumfeest te organiseren. Het was een 
groot succes en kijken dan ook met trost hier op terug. Wij bedanken onze 
jubileumcommissie bestaande uit de leden Ynze van Beek, Leon Aarnink, Yahaira Jansen, 
Selinde Zoetbrood, Marjolein Vloedgraven, Wim Groot Koerkamp, Bas Tijhaar, Michiel 
Hullegie en Floris Duijff voor de goede organisatie en het geweldige feest. TOP!!! 

In oktober hebben we in samenspraak met de afdeling Exploitatie en de Stichting Sporthal 
Schalkhaar een overeenkomst getekend waarin SV Schalkhaar ook verantwoordelijk is voor 
de exploitatie van de kantine in de Sporthal. Het 1e jaar staat in het teken van “proefdraaien” 
maar wanneer dit een succes wordt kunnen we dit wellicht verlengen. 

Afgelopen seizoen zijn ons ook weer enkele leden ontvallen. We gedenken met name: 

Gerrit Mentink, Han Boswinkel, Ben Span en Wim Kreileman. 

Wij wensen de nabestaanden alle sterkte om dit verlies te dragen! 

Uit diverse reacties van bezoekende verenigingen blijkt de waardering voor ons complex. 
Alles ziet er altijd goed onderhouden uit. Geen rommel in en om de velden. De velden 
allemaal keurig afgewerkt met (reclame) boarding en geen grote beschadigingen die afbreuk 
doe aan het aangezicht van onze vereniging. Dit is voornamelijk te danken aan het vele en 
goede werk van de mensen van Beheer en Onderhoud. Prima werk! 

De samenwerking met de mensen van de Stichting Sportvoorziening, de BSO en de 
Stichting Sporthal verloopt op een enkel verbeterpunt na goed. We hebben regelmatig 
afstemming met elkaar. 

De ontwikkelingen rond de gewenste nieuwe Sporthal heeft door de Coronaperiode op een 
laag pitje gestaan. De initiatiefgroep, bestaande uit leden van onze vereniging, de Stichting 
sportvoorziening Schalkhaar en de Stichting sporthal Schalkhaar, die hier mee bezig is heeft 
onlangs de oriëntatie hier op weer opgepakt. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met 
diverse partijen in Schalkhaar en in juni is er een informatie avond voor de buurtbewoners 
gehouden. Doel daarbij was de bewoners te informeren over de stand van zaken en te horen 
wat er in de buurt leeft aan verwachtingen en obstakels. 

Jan Daggenvoorde (architect) en Rob Haarman hebben het initiatief opgepakt om een 
duurzaamheidsproject te starten. Met medewerking van diverse leden en onder begeleiding 
van “De groene club” van de KNVB, bekijken zij op welke aspecten binnen onze vereniging 
nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd op het gebied van verduurzaming. Wij 
vragen iedereen, wanneer er een beroep op u gedaan wordt hier dan aan mee te werken. 
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Het ledenaantal van onze handbalafdeling is ten opzichte van vorig jaar wat gedaald. Er zijn 
diverse initiatieven binnen die afdeling ontplooid. Zo wordt er geïnvesteerd in het opleiden 
van trainers, leiders en scheidsrechters. Nu er meer uren in de “eigen” sporthal beschikbaar 
zijn gekomen kunnen alle trainingen en wedstrijden in de sporthal van Schalkhaar worden 
gespeeld en is het niet meer nodig uit te wijken naar andere hallen in Deventer en omgeving. 

Zoals uit bovenstaande blijkt gebeurd er van alles binnen onze mooie vereniging. Laten we 
met z'n allen de schouders er onder zetten zodat dit ook in de komende jaren door kan gaan. 

Tot slot dankt het bestuur alle vrijwilligers, ouders, ondersteunende leden en sponsoren voor 
hun bijdrage aan deze vereniging. Zonder hen was SV Schalkhaar niet de vereniging die we 
nu zijn. 

 

Peter Visser 
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Verslag ALV 2019 – 2020 

Hiervan is een verslag gemaakt. 
 
Tijdens de vergadering zijn er geen vrijwilligers van het jaar gekozen.  
 
Aftredende bestuursleden waren er niet. 
 
 

Voetbal 
(Input gekregen en verwerkt van Jeugdbestuur, Marcel Emmink, Huub Kolkman en van Timo 
van Bussel en Stephan Jeurnink). 

Jeugd 

Seizoen 2021/22 was weer bijna een gewoon voetbalseizoen. Ja, corona had nog impact, 
maar gelukkig was het dit jaar te overzien en bleef het beperkt tot een kleine onderbreking in 
de winter. Fijn om weer bijna een heel seizoen te voetballen. We zagen vele blije gezichten 
op het veld en ook langs de lijn.  

De competities werden ‘gewoon’ gespeeld. Uiteindelijk konden we aan het einde van het 
seizoen zelfs weer ouderwets enkele kampioenen huldigen.  

Maar het gaat niet alleen om kampioen worden. Als vereniging willen we dat iedere speler 
plezier heeft in voetbal en zich ontwikkeld op zijn of haar niveau. Dat is het streven van onze 
jeugdafdeling. 

Inzet vrijwilligers 

Dat het afgelopen seizoen als vanouds is verlopen is te danken aan corona, maar toch ook 
vooral aan de vele vrijwilligers bij de club.  

De groep leeftijdscoordinatoren (lc’s) zorgen met hun inzet voor structuur en communicatie 
per leeftijdscategorie. Daarnaast hebben zij zich wederom enorm ingespannen om samen 
met leiders en trainers teams zo goed mogelijk in te delen voor iedereen. Een flinke klus, 
waarbij we proberen het ieder jaar beter te doen door te evalueren en verbeterpunten uit 
vorige jaren aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is de selectietraining in samenwerking 
met hoofd opleiding Marcel Emmink en de selectietrainers. 

Onmisbaar bij ieder team is het kader. Zoals de leiders die zich inspannen om teams goed te 
begeleiden, naar overwinningen en spelplezier. En natuurlijk de trainers die ’s avonds bereid 
zijn om met veel enthousiasme training te geven.  

Bij deze een enorm grote dankjewel aan al deze vrijwilligers!  

 

Trainersondersteuning pupillen 

Voor voetbalplezier en -ontwikkeling is training belangrijk. SV Schalkhaar is een club die 
draait op vrijwilligers, ook voor het geven van jeugdtrainingen. Deze vrijwilligers willen we 
niet aan hun lot overlaten, maar ondersteunen en op weg helpen. We streven naar 
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enthousiaste trainers die spelers met plezier (laten) trainen. Om hen te ondersteunen bij het 
geven van trainingen hebben we dit jaar de rol 'trainerscoördinator onderbouw' in het leven 
geroepen. Robert Slinkman geeft hier invulling aan. Hij helpt trainers door het opzetten van 
trainingen en uitleggen. Daarbij wordt tevens de KNVB tool Rinus opgezet, waarmee trainers 
duidelijke uitleg bij de te geven oefeningen krijgen. 

Afgelopen seizoen hebben we de eerste stappen gezet bij deze ondersteuning. Er is nog 
ruimte voor verbetering. Onder meer door een duidelijkere structuur en informatieoverdracht. 
Dit jaar gaan we daar verder mee, onder meer met een bredere inzet van Rinus.  

Daarnaast is er aan het begin van het afgelopen seizoen een trainersavond geweest. Onder 
bezielende leiding van KNVB-docent (en oud-trainer van FC Zutphen) Arthur Isselman 
werden vele jeugdtrainers aan de hand van de 4 kwaliteiten van een trainer (Structureren, 
Stimuleren, Individuele aandacht en Regie overdragen) meegenomen bij het organiseren 
van trainingen.  

Deze trainersavond willen we in de herfst en mogelijk in het voorjaar nogmaals organiseren 
in samenwerking met de KNVB.  

We hopen en verwachten hiermee de waardevolle jeugdtrainers te ondersteunen. 
Desondanks blijft het aantal trainers een punt van aandacht, bijvoorbeeld bij de mini's die 
met meer dan 50 spelers op het veld staan. 

 

Heel veel mini's, de jeugd heeft de toekomst? 

Vorig jaar melden we het ook al op deze plek, het aantal mini’s neemt enorm toe. Waar we 
vorig jaar dachten de piek wel bereikt te hebben, nam het dit seizoen nog verder toe. We 
eindigden het seizoen met meer dan 70 (!) mini’s. Fantastisch dat al deze spelertjes bij SV 
Schalkhaar willen komen voetballen.  

Toename in aantal spelers brengt ook zorgen rondom materialen met zich mee. Afgelopen 
seizoen werden de mini’s verblijd met nieuwe ballen, in maat en grootte conform de KNVB 
richtlijnen. Aan het einde van het seizoen bleken het er toch nog te weinig te zijn. Gelukkig 
heeft onze materialencommissie voor het komende seizoen alweer nieuwe ballen besteld. 
De goaltjes krijgen ook veel te verduren. Gelukkig hadden we nieuwe kleine goaltjes, 
aangeschaft door Marcel Emmink, die ook voor de mini’s bruikbaar zijn. De oudere gele 
goaltjes beginnen kwetsbaar te worden. Dit is een agendapunt voor het komende jaar.  

De jeugd heeft de toekomst. Aan ons als vereniging de uitdaging dit in goede banen te 
leiden! 

Samenstelling jeugdbestuur 

Afgelopen seizoen werd het jeugdbestuur gevormd door Jeroen van Leeuwen en Rob de 
Bruijn. Jeroen vertegenwoordigde daarnaast de jeugd – onze grootste afdeling – in het 
hoofdbestuur.  

Na 3 jaar treedt Jeroen af. Jeroen enorm bedankt voor jouw bijdrage. Met jouw inzet is er de 
afgelopen jaren structuur, rust en een duidelijke visie in de jeugdafdeling gekomen.  
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We zijn nog op zoek naar vervanging om een nieuw jeugdbestuur te vormen. Zoals 
hierboven te lezen is hebben we verschillende plannen die we willen uitvoeren. We streven 
naar plezier en ontwikkeling van spelers, dat iedereen zich thuis voelt op de vereniging en 
een omgeving die bijdraagt aan het enthousiasme van de vele begeleiders. 

Wie wil er meewerken aan het nog verder verbeteren van onze jeugdafdeling? 

 

Senioren 
Selecties/prestatiesport 

De afgelopen twee seizoenen stond bij SV Schalkhaar in het teken van de Covid-regels en 
was voetballen even niet meer het belangrijkste, voor een ieder stond en staat de 
gezondheid op plek 1. 

Voor de staf en spelers van de selecties een duistere periode, waarbij voldaan moest worden 
aan de voorgeschreven corona regels. Het clubgebouw was dicht, wedstrijden konden niet 
gespeeld worden. Het enige dat was toegestaan was trainen in groepjes van 2 of 4 en alleen 
voor spelers die jonger waren dan 27 jaar om maar iets te noemen. De trainers hebben er 
het beste van gemaakt. Omkleden op de tribune en je conditie op peil houden op het veld. 
De oefeningen waren afwisselend en dat hield de spelers op de been; een prima opkomst 
tijdens trainingen in deze coronatijd mag wel gezegd worden. 

Toen afgelopen voorjaar wedstrijden weer werden toegestaan hadden zowel de 
tegenstanders als eigen SV Schalkhaar te maken met diverse corona gevallen onder de 
spelers waardoor opnieuw wedstrijden werden verplaatst. Vanuit het niet spelen en enkel in 
conditie blijven door te trainen naar ineens een overvol competitieprogramma tot laat in het 
seizoen. 

Blessures lieten niet lang op zich wachten en de tweede seizoenshelft stond in het teken van 
de nodige geblesseerde spelers, noodgedwongen werd er veel geschoven met spelers om 
een representatief team op de been te brengen. 

Corona zal onder ons blijven, maar we hopen komend seizoen 2022-2023 het competitie 
schema te kunnen afwerken. Misschien vanwege het onregelmatige seizoen, misschien 
vanwege andere omstandigheden; de selectie van SV Schalkhaar kreeg te maken met veel 
mutaties. Een handvol spelers lieten zich overschrijven naar het zaterdagvoetbal van RDC, 
Rokay Haafkens zocht naar een hoger niveau bij ROHDA Raalte en een aantal spelers 
stopten met voetballen, waaronder Koen Klosters, Delano Haulussy en Marijn Roelofs. 

Zie dat maar eens op te vangen, terwijl vele jeugdspelers nog een jaar op zaterdag in de 
jeugd spelen. Een aantal spelers (echter SV Schalkhaarders!) waaronder Ruben Bumkens, 
Mattis Janse en Nick Mulder gaven aan het vlaggenschip niet in de steek te laten en zijn 
momenteel van grote waarde voor het team. 

De eerste selectie staat dit jaar opnieuw onder leiding van hoofdtrainer Marcel Geestman en 
assistent trainer Dirk-Jan Beldman. Frank Huis in ’t Veld heeft ook dit seizoen de keepers 
weer onder zijn hoede. 

Aanspreekpunt Technische Commissie voor de eerste selectie is Huub Kolkman. 
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Het tweede team staat dit seizoen onder leiding van trainer Benjamin Ruisch die Cees 
Marbus heeft opgevolgd. 

Het derde team is dit jaar geen selectie meer, maar bestaat momenteel grotendeels uit 
spelers die ook vorig seizoen actief waren voor dit team. 

Trainer Anton Post is gestopt en is sinds dit seizoen toegevoegd aan de Technische 
Commissie, hij is aanspreekpunt voor de tweede selectie. 

Het is moeilijk te voorspellen hoe komend seizoen zal gaan eindigen en hoe sterk beide 
selecties uiteindelijk zullen zijn. De eerste selectie speelt al diverse jaren op Tweede Klasse 
niveau, terwijl de tweede selectie op Eerst Klasse niveau haar wedstrijden speelt. Hopelijk 
kan het seizoen op een normale manier uitgespeeld gaan worden zonder teveel hinder 
moeten ondervinden van corona. 

Maximaal presteren en dan kijken waar je eind van het seizoen eindigt, hopelijk zonder 
teveel blessures. Veel succes hierbij. 

Breedte senioren 

Afgelopen seizoen hadden we aan het begin van het seizoen breedtesport voor senioren 
teams vanaf 4e t/m 12e. Het 4e speelde voor het laatste jaar niet onverdienstelijk in de A-
categorie. Ook bij dit team gaan de jaren tellen. Volgend seizoen nemen ze op aangeven 
van Bennie en Michel Hulleman een stapje terug. Het is een hele prestatie dat ”een team op 
leeftijd” zo’n prestatie op dit niveau heeft kunnen neerzetten.  

In het algemeen wordt er niet al te veel naar resultaten gekeken en het is vooral de 
spelvreugde en het plezier samen met een team te voetballen, dat voorop staat. Gelukkig 
zijn er geen nare of vervelende incidenten geweest en staat sportiviteit gelukkig altijd 
voorop.  
Onderling werden er over en weer spelers uitgeleend en uitgewisseld. Dit kon mede omdat 
er genoeg en prima onderling contact en overleg was tussen de elftallen.  
Lagere senioren kunnen gelukkig gewoon veel dingen zelf regelen en de teams zijn 
‘zelfvoorzienend’.  
 
Helaas stokt de doorstroming vanuit de jeugd. Wel zijn we blij dat we wederom totaal 12 
teams in hebben kunnen schrijven.  
Hopelijk kunnen we de aankomende jaren wederom nieuwe (jeugd) leden verwelkomen. Wel 
een punt van aandacht blijft het inpassen van (selectie) spelers die overgaan naar selectie 
senioren cq. breedtesport teams.   
Goede samenwerking tussen coördinatie breedte sport en Jeugdbestuur is daarbij van groot 
belang. 

Algemeen 

Discussiepunt is binnen de vereniging voor de komende jaren is het zaterdagvoetbal of in de 
toekomst een combinatie van zaterdag / zondag voetbal. Op korte termijn zal ook SV 
Schalkhaar bij de KNVB moeten aangeven wat de wensen zijn voor seizoen 2023 – 2024 en 
de jaren daarna. Daarin zal de keuze gemaakt moeten worden tussen prestatieve en 
recreatieve teams binnen de vereniging, of wellicht beide. Wensen van de leden en 
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mogelijkheden van de vereniging zijn hierin bepalend. Je kunt dan denken aan een O23 
team prestatief of recreatief in competitieverband. Dat er op termijn bij SV Schalkhaar een 
(gedeeltelijke) verschuiving gaat plaats vinden van de zondag naar de zaterdag lijkt 
onafwendbaar.  

Welke kant dit op gaat……? 

Binnenkort zal er weer over gesproken worden. 

Ik wil tot slot iedereen, die in welke vorm dan ook maar enigszins betrokken is geweest, 
hierbij hartelijk danken voor de fantastische inzet tijdens het afgelopen seizoen.   

Namens hoofdbestuur, 

Richard van Beek 

 
Scheidsrechterszaken 
Schalkhaar heeft bij het aanstellen van de scheidsrechters de zaken redelijk goed voor 
elkaar. Een behoorlijk aantal scheidsrechters is bereid om elke zaterdag of zondag een 
wedstrijd in goede banen te leiden en dat is bij andere clubs wel vaak anders geregeld. John 
Rabelink zorgt dat op zaterdag bij elke thuiswedstrijd een scheidsrechter aanwezig is en hij 
zoekt en schuift net zolang tot hij daarin is geslaagd. Op zondag regelt ondergetekende dat 
bij de senioren. Ons scheidsrechterskorps wordt elk jaar een jaartje ouder en daarom 
moeten de jeugdspelers van de JO17 en JO19 op zaterdagochtend wedstrijden van de JO11 
op een half veld fluiten. Ik vraag dan altijd jeugdspelers die het leuk vinden om te fluiten en 
hoop met een goede begeleiding dat zij vaker willen fluiten en dat is ook het afgelopen 
seizoen weer gelukt om die manier jonge scheidsrechters te werven.  Jammer is dat er dan 
weer 2 talentvolle scheidsrechters na een paar jaar bij Schalkhaar te hebben gefloten, 
overstappen naar de KNVB om daar hun plafond te zoeken, wat in feite een logisch stap is. 

Op zondag kunnen we nog wel een paar nieuwe scheidsrechters gebruiken, zodat iedere 
zondagscheidsrechter zich niet verplicht voelt om elke zondag te moeten fluiten, dus als dit 
jou iets lijkt, meldt je bij mij en ik maak je meteen wegwijs binnen ons clubje.   

Op woensdag 30 maart 2022 hebben we na 2 jaren corona eindelijk weer ons teamuitje 
kunnen houden en we zijn wezen tafeltennissen bij tafeltennisvereniging Swift op de 
Bekummer, wat een zeer geslaagde en gezellige avond is geworden. Na 12 jaar de 
coördinator te zijn geweest van de Scheidsrechterszaken bij Schalkhaar heb ik daar nu een 
punt achter gezet en ik bedank alle scheidsrechters voor de fijne samenwerking de 
afgelopen jaren. Jos Plauw is de nieuwe coördinator Scheidsrechterszaken en ik wens hem 
daarbij veel succes. 

Ben Haarman 

Handbal 
Inleidend 

Het seizoen 2021/2022 was een seizoen die opnieuw werd ‘ontsierd’ door de gevolgen van 
de coronapandemie. Vanaf december t/m medio februari was trainen en het spelen van 
competitie niet of nauwelijks mogelijk. Enerzijds door de landelijke maatregelen en 
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anderzijds omdat spelers en speelsters en stafleden besmet raakten en geen team op de 
been konden brengen.  
 

We hebben gemerkt dat door het 2e opeenvolgende coronajaar het aantal leden voor het 
eerst in jaren is teruggelopen. Zowel in de oudere leeftijdscategorieën als in de allerjongste 
leeftijd. 

Toch waren er ook mooie momenten die vermeldenswaardig zijn: 

- Er is een mooie samenwerking ontstaan met Kwiek Raalte, ondersteund door het 
NHV op het gebied van opleiding van trainers en coaches 

- De nieuw aangelegde beachvelden bij SV Schalkhaar zijn voor het eerst écht in 
competitieverband gebruikt 

- Er deed een jeugdteam (C1) mee op het Nederlands Kampioenschap en behaalde 
daar een 6e plaats 

- Er werd voor het eerst ook een kamp georganiseerd voor de B-jeugd. (Voor A, D en 
E was deze er al een tijdje) 

- Er werd een groep van ca 20 jeugdtrainers van SV Schalkhaar opgeleid  
- Het herenhandbal in de regio, en daarmee het perspectief voor de jongens van SV 

Schalkhaar, is verstevigd door een nauwere samenwerking met DSC en Heeten. 

Het belangrijkste aandachtspunt binnen de handbaltak is echter het gebrek aan vrijwilligers. 
Voor de werving van nieuwe vrijwilligers wordt van alles geprobeerd en soms ook met 
succes. Zo zijn er aan het eind van het seizoen teamsessies in de nieuwe teamsamenstelling 
georganiseerd die werden geïnformeerd door de betreffende leeftijdscoördinator en een lid 
van de Commissie Handbal Zaken. Verder is er in de zomer van 2022 opnieuw een leden 
enquête uitgegaan waarin geworven wordt. Dit proces loopt op moment van het schrijven 
van dit verslag nog. 
 

Missie en speerpunten 

De missie van de handbaltak luidt: “SV Schalkhaar (handbal) heeft als missie om handbal te 
faciliteren zodat jongen of meisje, man of vrouw, met plezier deze sport kan beoefenen. We 
willen handbal bieden op ieders niveau en een club zijn die haar leden bindt”.  

Verder onderkennen we de volgende speerpunten: 

- Groei-ambitie om op termijn in de A-leeftijd structureel 2 teams te hebben én dat 

ieder op zijn/haar eigen niveau kan handballen én jongenshandbal stevig is 

neergezet. 

- Ontwikkeling en opleiding van (met name) trainers, coaches en scheidsrechters 

- Realisatie (nieuwe) sporthal bij de Horsterhoek 

-  

Organisatie en uitgevoerde acties 
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De handbaltak van SV Schalkhaar wordt gecoördineerd/geleid door de Commissie 
HandbalZaken (CHZ). Om alle werkzaamheden in de club op een behapbare manier en met 
goede focus te kunnen doen zijn er 4 werkgroepen actief, met ieder vertegenwoordiging in 
de CHZ voor de borging van de samenhang. Dit zijn de werkgroepen Technische Zaken, 
Sfeer, PR & Communicatie en Groei. De CHZ heeft ook enkele eigen taken naast het 
bewaken van de samenhang.  

Commissie Handbalzaken (CHZ) 

De CHZ is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de handbal. Het bewaakt de 
samenhang over de werkgroepen en helpt waar nodig.  

De leden van de CHZ zijn: 

- Voorzitter/afgevaardigde hoofdbestuur: Frans van Oldeniel 
- Penningmeester: Astrid Coobs 
- Secretariaat/WG Sfeer: Yvonne Meijerink 
- Bestuurslid/ WG TZ: Arnaud Mensen 
- Bestuurslid/WG PR & Communicatie: Selinde Zoetbrood  
- Bestuurslid/WG Groei: Claire Jeltes 

 

Uitgevoerde hoofdtaken 2021-2022: 

- Financieel binnen de begroting gewerkt 

- Trekker van het speerpunt om een (nieuwe) sporthal bij de Horsterhoek gerealiseerd 
te krijgen 

- Vrijwilligerscoördinatie 
- VOG verklaringen regelen voor alle trainers en coaches boven de 18 
- 2x per jaar nieuwe seniorenleden (en ouders van nieuwe jeugdleden) welkom heten 

en verder wegwijs maken binnen de vereniging en nieuw was de organisatie van 
teamsessies aan het eind van het seizoen in de nieuwe teamsamenstellingen 

- Regio-overleg met buurtverenigingen, 2x  per jaar 
- Deelname in het omnibestuur 
-  ondanks corona maatregelen er voor zorgen dat alle leden zoveel mogelijk aan het 

handballen kunnen blijven 

Werkgroep Technische Zaken 

De werkgroep TZ organiseert voor de spelende leden trainingen en wedstrijden. Dit voor 
iedereen op het juiste niveau waarbij wedstrijd- en breedtesport dezelfde aandacht krijgen. 

De leden van de wgTZ zijn:  

Leeftijdscoördinator Dames, A: Claire Jeltes 

Leeftijdscoördinator C en B: vacant (waargenomen door B: Claire Jeltes en C: 
Melanie Lentelink) 

Leeftijdscoördinator D:  Melanie Lentelink 
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Leeftijdscoördinator E:  Annemarie Overman 

Leeftijdscoördinator F/H:  Richard Bennink en Maartje Weekamp 

Lid (contactpersoon CHZ):  Arnaud Mensen  

Lid:     Mirjam Vulink 

Wedstrijdsecretariaat: Karin Melis 

Uitgevoerde hoofdtaken van de werkgroep Technische Zaken zijn:  

- Opleiding trainers in april en mei met behulp van de HandballSchule en het NHV 

- Teamindeling nieuwe seizoen 

- Indeling werving en opleiding trainers, coaches en scheidsrechters 

- Voeren van het wedstrijdsecretariaat 

-            Bijeenkomsten trainers en coaches begin en midden seizoen 

 

Werkgroep Groei 

SV Schalkhaar Handbal is in de (oostelijke) regio qua aantal leden inmiddels één van de 
grootste handbalverenigingen en 1 van de slechts drie verenigingen die handbal kan 
aanbieden voor zowel vrouwen en meisjes als mannen en jongens.  

Het aantal spelende leden van onze handbalvereniging, exclusief kaderleden bedraagt per 

1-7-2022 : 177.  (Per 1-7-2021 waren dit er 223) 

Teams in seizoen 2021-2022: 
F - jeugd  4 teams 

E - jeugd  5 teams 

D - jeugd   3 teams 

C - jeugd  3 teams 

B - jeugd  2 teams 

A – jeugd  1 team 

Dames Senioren 2 teams 

Dames Recreanten  1 team 

Heren Senioren 1 team 
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De werkgroep Groei is dit jaar samengevoegd met werkgroep PR&Communicatie. Dit werd 
veroorzaakt omdat de taken van de werkgroepen erg dicht tegen elkaar aan liggen en de 
terugloop van vrijwilligers in deze werkgroepen. 
 
Uitgevoerde hoofdtaken van de werkgroep Groei: 

- Coördinatie van werving van kinderen middels bijvoorbeeld Brede 
School 
 
 

Werkgroep Sfeer 

We willen een club zijn waarbij leden en ouders van leden zich betrokken voelen en 
het clubgevoel sterk is. Daartoe worden de jeugdteams en de oudere teams meer met elkaar 
in verbinding gebracht. Uit de enquêtes blijkt dat onze leden erg tevreden zijn over de sfeer 
en saamhorigheid binnen de vereniging. Dit willen we natuurlijk graag behouden! 

De werkgroep lag in 2021/2022 nagenoeg stil vanwege het wegvallen van vrijwilligers en 
omdat er in de coronaperiode nauwelijks sfeeractiviteiten mogelijk waren. 

Uitgevoerde acties 2021-2022 zijn: 

- Handbalkamp in Markelo, weekend in september met D en E jeugd; 

- Handbalkamp, internationaal toernooi in Verl (Duitsland) met A en B jeugd. 

- (wegens coronapandemie waren nauwelijks sfeeractiviteiten mogelijk) 
 

Werkgroep PR & Communicatie 

De werkgroep PR en communicatie laat weten wat er bij de handbal gebeurt aan ieder die 
het wil weten via o.a. nieuwsbrief, facebook, instagram en website, maar ook duidelijk de 
eigen leden informeren over de komende activiteiten en nieuwtjes. 

Leden WG PR & communicatie: 

Selinde Zoetbrood, Marjolein Vloedgraven, Yahaira Jansen, Jet van Oldeniel, Manouk Smit, 
Milou Raamsman, Saskia Rietman, Paul Lyczak 

Terugblik 2021-2022: 

- Up to date houden van website, facebook en instagram 

- Periodiek zorgen voor externe communicatie buiten de verening zoals op 
handbaloost.nl, of InSchalkhaar of regionale en/of lokale kranten. 

- Ondersteunen andere werkgroepen met promotiemateriaal zoals bij wervingsacties 
en aankondigingen sfeeracties.  

- Opzetten live stream bij wedstrijden die gesloten waren voor publiek 

 

Afsluitend 
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Zonder al onze vrijwilligers is er geen handbal mogelijk. We zijn erg blij met de inzet van de 
vele tientallen leden en ouders van leden om alle taken uit te voeren. Punt van zorg zijn de 
vele vacatures. Dit blijft het belangrijkste aandachtspunt voor het seizoen 2022/2023.  

Los daarvan zit er ook weer veel energie bij alle vrijwilligers die het handbalspel voor SV 
Schalkhaar mogelijk maken. We hopen op een coronavrij jaar, veel nieuwe leden en 
ontzettend veel plezier in het spelen van ons favoriete spelletje. Wie weet waar het ons 
brengt.  

De Commissie HandbalZaken wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen 
heeft ingezet voor SV Schalkhaar en de handbal in het bijzonder. 

Samen maken we er een steeds mooiere club van!  

 

Materialen, kleding en sleutelbeheer 
Nog één seizoen met Hummel als kledingmerk en daarna gaan wij over naar Stanno. Hierbij 
hoort een nieuwe kledinglijn en hiervoor wordt een projectgroep opgericht. Ook wij hebben te 
maken met de gevolgen van de gebeurtenissen in de wereld. Kleding en materialen zijn in 
prijs omhoog gegaan en de levertijden worden langer. Dit betekent dat kleding en materialen 
soms niet op korte termijn geregeld kunnen worden.  
 
Ieder seizoen zijn er teams die niet de verstrekte aantallen shirts en broekjes inleveren. In 
toenemende mate worden leiders geconfronteerd met de desinteresse van spelers om te 
reageren op verzoeken om hun kleding in te leveren. Ook de kledingcommissie is tot in 
augustus bezig om niet ontvangen kleding terug te krijgen van spelers en soms zelfs van 
teams L. Het kan allemaal eenvoudiger door de vooraf aangeboden informatie goed te lezen 
en daarnaar te handelen. Daarbij kunnen wij niet zonder de begeleiding van een team. 
Tellen van de shirts na iedere wedstrijd en het bijhouden aan wie een broekje is verstrekt en 
ook wie het weer heeft ingeleverd is nodig om inzicht te hebben wie wat heeft. Dan kan er 
veel gerichter en sneller om teruggave van kleding worden gevraagd.  
Aandachtspunten voor de kleding blijft het centraal wassen, dus ook daarom niet op de 
speler uitreiken! De kleding dient voor het wassen uitgeklopt dient te worden zodat de 
kunstgraskorrels de (sponsor)bedrukkingen niet kunnen beschadigen. Verder binnenste 
buiten wassen op de juiste temperatuur en NIET in de droger. De verstrekte wedstrijdkousen 
mogen uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. 
 
Het invoeren van eigen ballenrekken heeft opgeleverd dat er nog maar een beperkt aantal 
ballen zoekraakt. Prima! Omdat er soms opmerkingen komen dat er hesjes uit de 
ballenrekken worden ontvreemd is het dringende verzoek om de hesjes achterin het 
ballenrek te leggen!  
 
Qua personele bezettingen is er wat gewijzigd. Sleutelbeheer heeft aanvulling gekregen met 
Arno Olden. Het materiaalbeheer voetbal gaat over van Bas Rensen naar Ben Haarman en 
Jan Mulder.  
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Tuchtzaken 
Het was een seizoen met weinig strafzaken, 3 keer kwam een team niet opdagen en dat had 
2x met corona te maken en een keer kwam het 10e niet opdagen, maar dit team heeft zelf de 
boete betaald. Ook zijn er 10 rode kaarten gevallen, 5 bij de junioren en 5 bij de senioren, 
dus over het algemeen kun je constateren dat Schalkhaar een sportieve vereniging is, maar 
in feite is elke rode kaart er een te veel. 

Ben Haarman 

 
 
Exploitatie 
Algemeen 

In het afgelopen seizoen was het einde van de wereldwijde pandemie natuurlijk een 
belangrijk feit. Het normale leven keerde terug en daarmee ook het normale sport- en 
verenigingsleven. Uiteraard heeft Covid ook het afgelopen seizoen nog een drukkende 
werking gehad op onze verenigingsexploitatie. Met name de kantine-inkomsten zijn een 
substantieel onderdeel van de totale verenigingsinkomsten. We zien dat deze inkomsten zich 
in de goede richting hersteld hebben en verwachten dat dit herstel doorzet en dat de 
kantineomzet zich de komende jaren goed blijft ontwikkelen.  

Als exploitatiecommissie kijken we terug op een enerverend seizoen waarbij het uitgestelde 
verenigingsjubileum natuurlijk een belangrijk item was. Binnen de commissie en zeker ook 
tussen de commissie, hoofdbestuur en andere commissies binnen de club is het afgelopen 
seizoen goed samengewerkt. Daar willen we iedereen graag voor bedanken en we kijken uit 
naar een goed vervolg hiervan in het volgende sportseizoen. 

In het achter ons liggende seizoen hebben we ons met name bezig gehouden met de 
noodzakelijke exploitatie-activiteiten. Veel nieuwe zaken zijn (nog) niet opgepakt. Voor de 
toekomst is een ambitieus plan samengesteld dat in de komende maanden/seizoenen zal 
worden uitgevoerd. Daarbij zullen wij mogelijk ook een beroep doen op de leden om ons 
daarbij te helpen.  

Wat maakten we mee in het seizoen 2021-2022 

Zoals hierboven vermeld is de omzet t.o.v. het verenigingsjaar daarvoor gestegen. De 
brutomarge hebben we op een acceptabel niveau kunnen houden. Voor de details hiervan 
verwijzen we de lezer graag naar het financiële jaaroverzicht van onze penningenbeheerder. 

Het adequaat bemensen van de bardiensten blijft een aandachtspunt. Te vaak zijn het 
dezelfde mensen die hiervoor beschikbaar zijn. In het verleden hebben we voor die punt al 
vaker jullie aandacht gevraagd, maar vooralsnog lijken weinigen te beseffen dat hier echt iets 
moet gebeuren. Meld je aan, neem een paar gezellige en enthousiaste vrienden/kennissen 
mee en vul samen een bardienst in. Dat hoeft echt niet elke week en naarmate we met meer 
zijn, kunnen we diensten beter verdelen. 

Het afgelopen seizoen was het eerste seizoen waarin de kantine-exploitatie van de Sporthal 
integraal onderdeel is geweest van de exploitatie van S.V. Schalkhaar. Wij kijken terug op 
een goed en soepel verlopen overname van deze exploitatie en bedanken de mensen die 
zich daarvoor hebben ingezet. Voor de inkomens- en kostenstromen van de exploitatie van 
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de kantine van de Horsterhoek en die van de sporthal verwijzen wij naar het financiële 
jaaroverzicht van onze penningmeester.  

In het afgelopen seizoen hebben wij afscheid genomen van Riet Vunderink als commissielid. 
Riet heeft zich jarenlang met ziel en zaligheid voor de exploitatie van de kantine ingezet, een 
welgemeend dankjewel namens de hele vereniging is hier dan ook zeker op z’n plaats. We 
gaan Riet zeker missen, maar hebben met Sigrid Walinga een meer dan waardige opvolger 
gevonden.  

Met de belangrijkste leverancier is een meerjarige overeenkomst gesloten, daarmee is ook 
voor de komende jaren de continuïteit en het kwaliteitsniveau van onze inkopen weer 
gewaarborgd tegen  condities die passen bij onze vereniging.  

Toekomst 

Wij wensen iedereen een intensiever gebruik van onze sportfaciliteiten toe en daarmee ook 
weer meer gebruik van onze kantine. We willen ons graag weer als gastvrije club aan de 
wereld presenteren. We willen weer interlands, toernooien, cursussen, funavonden e.d. 
organiseren en faciliteren. Zaken waar we ons in het verleden uitstekend als vereniging mee 
geprofileerd hebben. Zaken ook die onze al bestaande waardevolle contacten met externe 
organisaties als de K.N.V.B. nog meer inhoud gaven. We moeten met elkaar zorgen dat ons 
reserveringsboek weer goed gevuld gaat raken. Heb je een activiteit (je zoekt bijv. een 
perfecte locatie voor een teambuilding dag voor jouw bedrijf of afdeling of voor een 
familiedag of iets dergelijks), meld je dan bij ons en we overleggen graag met je over de 
mogelijkheden. 

We willen ook binnen onze eigen vereniging blijven verbinden en zijn ontzettend blij met de 
inzet van leden die onze activiteiten binnen onze club met veel enthousiasme en 
servicegerichtheid uitvoeren en op wie we nooit tevergeefs een beroep doen. Of het nou 
gaat om bardienst, lunchpakketten samenstellen, de kantine ombouwen tot een feestpaleis, 
ze staan er altijd. Chapeau! 

Bezetting exploitatie commissie 

Het afgelopen seizoen bestond de commissie uit de volgende leden: 

Bestuursverantwoordelijke: Richard Wiegers 

Leden: 

Justa Smit, bardiensten en barinrichting 

Riet Vunderink, inkoop 

Sigrid Wallinga, inkoop 

Herman Bril, inkoop 

Gert Meijerink, financiën 

Ynze van Beek, evenementen en reserveringen 

Henny Huis in ’t Veld, algemene zaken 
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Gerco Morsink, algemene zaken 

 

Sponsoring 
Het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie de sponsorinkomsten weten uit te 
breiden. Naast het weg vallen van een aantal sponsoren hebben wij gedurende het seizoen 
ook weer een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, die onze club een warm hart 
toe dragen. 

De bezetting van de sponsorcommissie is op hetzelfde niveau gebleven. Wij hopen nog 
steeds in de toekomst wat versterking vanuit de afd. Handbal te krijgen, waardoor wij hopen 
om de doelstellingen voor het komend seizoen weer met glans te behalen. 

Dat de sponsorinkomsten met een paar mille gestegen zijn is op zich een knappe prestatie, 
want onze sponsoren hebben het hard voor de kiezen gehad door de coronacrisis, vooral in 
de horeca sector. 

 

Verder heeft onze commissie weer enkele nieuwe sponsoren geworven afgelopen jaar, t.w. 
Aerolux BV te Oldenzaal, preLOGIC, Solard – Deventer Zonnepanelen, De Gordijnenman, 
TuinMani, Pitaal en Gardenzz Tuincentrum. 

Voor het nieuwe Beachveld van de handbal probeert onze sponsorcommissie nog een aantal 
sponsors te werven, die daar een reclamebord willen plaatsen. Wij zijn verheugd met het 
eerste 2 borden van ReMarkAble communicatie bv en preLOGIC.  

Ook zijn wij op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. 

enjoyHotels heeft ons laten weten na het seizoen 2022/2023 te stoppen als sponsor. 
Komend seizoen zijn de uitingen van EnjoyHotels nog zichtbaar op ons complex en op shirts.  

Onze zoektocht heeft helaas nog geen resultaat opgeleverd. 

Ondanks de coronaperiode hopen wij op goede economische vooruitzichten en werkt onze 
commissie er hard aan om steeds weer nieuwe sponsoren te werven. Ook zullen wij alle 
mogelijkheden onderzoeken om nieuwe soorten van reclame-uitingen op onze sportcomplex 
te ontplooien, waardoor er vol ingezet zal worden op verdere groei van de sponsorbijdragen, 
via oude en nieuwe media. De sponsorcommissie ziet desondanks alles de toekomst 
hoopvol tegemoet. 

Namens de Sponsorcommissie: 

Frans Haarman, Gerard Groot Koerkamp, Sjors Brugge, Eric Lucassen, Vincent Beumer en  
Jaap Korving. 

Grote Club Actie. 

Dit seizoen was de Grote Club Actie weer een groot succes. De opbrengst was ruim € 
10.000 netto.  Saskia Rietman (van de Handbal) heeft de contacten met de GCA en besteld 
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alle lotenboekje en zorgt ervoor dat de handbal en de voetbal alle boekjes op naam krijgen 
aangeleverd en de handbal- en voetballeden verkopen de loten á  €3, waarvan € 2,40 naar 
de club gaat, dus echt de moeite waard om zoveel mogelijk loten te verkopen. En het is de 
laatste jaren gelukt om elk jaar meer loten te verkopen. Saskia stopt nu met haar activiteiten 
voor de GCA namens de handbal en ik wil haar graag bedanken namens de voetbal voor de 
prettige samenwerking de afgelopen 4 jaren. Ik wil ook mijn assistente, Henny van Empel, 
bedanken voor haar bijdrage om deze loterij tot een succes te maken 

jaar 2018 2019 2019 2020 2021 
Aantal verkochte 
loten 

1151 2040 2895 4235 4608 

      

 

Communicatie 
Alleen samen zijn we SV Schalkhaar 

 

 
 

SV Schalkhaar, afdeling communicatie, blikt terug op een bewogen seizoen. Bewogen omdat 
we als sporters gelukkig weer onze wedstrijden konden spelen, alhoewel de toegang tot de 
kantine het eerste deel van de competitie gelimiteerd was. Bewogen ook vanwege het 
sluitstuk van het seizoen: het Jubileumfeest in het weekend van 24 t/m 26 juni 2022.  

Via de gangbare kanalen, zoals website, E-Nieuwsbrieven en social media posts werden de 
leden voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en mogelijkheden om 
veilig te sporten en te recreëren. De website is jaarlijks goed voor 50.000 sessies van 25.000 
unieke bezoekers. De Facebook accounts hebben respectievelijk 892 (openbaar) en 512 
volgers (besloten groep). Twitter kent 1.762 volgers en ook via Instagram worden 1.014 
unieke volgers bereikt.  

Samen 

De communicatie van/voor SV Schalkhaar wordt voor een groot deel door (sponsor) 
ReMarkAble communicatie in Deventer uitgevoerd, mede dankzij de input van diverse 
vrijwilligers en commissieleden, waarvoor hartelijke dank! 
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75-jarig Jubileumfeest: 24 t/m 26 juni 2022 

Op 1 september 2020 bestond SV Schalkhaar (met oprichtingsdatum 1 september 1945) 
exact 75 jaar. Omdat 75 jaar niet zomaar een mijlpaal is, heeft de jubileumcommissie 
besloten om er geen feestdag, maar een feestweekend van te maken. Na meerdere keren 
uitstel, was het in het laatste weekend van juni 2022 zover en kon eindelijk het jubileumfeest 
plaatsvinden. We blikken terug op een fantastisch feest voor jong en oud(er), zonder 
wanklank. Het jubileumfeest werd via een breed scala aan communicatiemiddelen onder de 
aandacht gebracht, w.o. een Jubileumkrant, nieuwsbrieven, social media en Google 
advertising.  

 

Jubileumcommissie SV Schalkhaar v.l.n.r. Wim Groot Koerkamp, Bas Tijhaar, Michiel 
Hullegie, Yahaira Jansen, Ynze van Beek, Floris Duijff, Marjolein Vloedgraven, Selinde 
Zoetbrood, Chiel van Rossum en Leon Aarnink 

Nieuwe bestuurscultuur: nieuwe communicatie 

Nieuwe tijden vragen om nieuwe inzichten en nieuwe technieken. SV Schalkhaar heeft 
behoefte aan nieuwe gezichten, jonge mensen met frisse ideeën, nieuwe energie, nieuwe 
ambities, nieuwe communicatie.  

De Jubileumcommissie gaf tijdens Boulevard Schalkhaar blijk van een dergelijke hands-on 
mentaliteit. Als we de vrijwilligers van SV Schalkhaar tegen het licht houden stellen we vast 
dat de gemiddelde leeftijd in de commissies, buiten de elftalleiders en trainers van de jeugd 
gerekend, hoog is. Verder valt op dat een kleine kerngroep (oudere) vrijwilligers onevenredig 
veel werk verzet.  

SV Schalkhaar koestert deze mensen, geen misverstand hierover, maar hoe mooi zou het 
zijn als ook twintigers, dertigers en veertigers binnen onze mooie club opstaan en zeggen: 
wij zetten de schouders eronder.  

Praat er eens over in je team, stel elkaar de vraag wat je kunt doen voor SV Schalkhaar. Is 
SV Schalkhaar er alleen voor jou, maar ben jij er niet voor SV Schalkhaar? Kom je alleen 
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halen, maar ben je niet in staat om ook te geven? Durf jij in de spiegel te kijken aan het begin 
van een beloftevol nieuw seizoen? 

Ervaar hoe leuk vrijwilligerswerk is, hoe het je netwerk en blik op de medemens en de wereld 
verruimt, hoeveel voldoening het geeft. Doe het dus niet alleen voor SV Schalkhaar, maar 
ook voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling. Vlucht niet op voorhand in voor de hand liggende 
excuses als werk, privé beslommeringen of tijdsgebrek. Het is veelal geen kwestie van tijd, 
maar van prioriteit. 

Indachtig deze gedachte neemt Jerom Groot Koerkamp met ingang van seizoen 2022/2023 
de communicatierol in het bestuur van SV Schalkhaar over. ReMarkAble blijft actief als 
sponsor en leverancier.  

 

Niet Sport Activiteiten 
Geen bijzonderheden 

NSA: Dianne, Fleur, Marriet, Timo, Jolanda, Emma,Jet en Henny. 

Biljart 
Geen bijzonderheden 

Jeu de Boules 
Geen bijzonderheden 

Ethiek 
De commissie ethiek heeft het afgelopen jaar weinig adviseringen gedaan betreffende  
voorvallen binnen het beleidsveld ethiek of vertrouwenspersoon. De afgelopen jaren konden 
we herhaaldelijk adviseren of behulpzaam zijn daar waar nodig. Het afgelopen jaar was 
natuurlijk bijzonder door de maatregelen ivm met COVID-19. Misschien dat mede daardoor 
de adviseringen vanuit de commissie niet direct aan de orde waren. Ook de hulpvraag vanuit 
de personen geconfronteerd met misdragingen op de velden en daaruit voortvloeiende 
tuchtzaken of bemiddelingen waren niet aan de orde. 

 Momenteel is er een nieuwe ontwikkeling gaande op het gebied van een meldpunt 
discriminatie. Vanuit gemeente , KNVB en andere sportbonden. Melden kan dan via een 
app. Onderzocht wordt of en hoe we hierbij zullen aansluiten als vereniging. We kennen 
natuurlijk al een goed protocol ten aanzien van discriminatie en pesterijen. De commissie 
bestaande uit Rob Revet , Patricia Grave en Henk van Bussel zullen het bestuur op korte 
termijn hierover adviseren.    

 

Financieel jaarverslag 
Zal gepresenteerd worden op ALV 
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Kascontrolecommissie 
Zal gepresenteerd worden op ALV 
Benoeming kascommissie 2021-2022 op ALV 
 

 


