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Voorwoord

SV Schalkhaar is een prachtige vereniging met een schitterend complex, waar iedereen trots op mag
zijn. Onze afdeling voetbal acteerde afgelopen jaar in de 1e klasse zondag. De start van het seizoen
was zeer pover en kwamen we in de onderste regionen terecht. We hebben erg veel mogelijkheden
gehad voor lijfsbehoud, maar het team kon degradatie uiteindelijk niet voorkomen, zodat we ons
komend seizoen kunnen meten met teams uit de 2e klasse zondag. De handbal heeft een keurig
seizoen achter de rug met veel inspanningen op allerlei fronten, zoals wervingsacties, sfeerteams etc.
De handbal heeft een groot aantal vrijwilligers en is bijzonder actief op allerlei terreinen. In hun
overzicht van het jaar kunt u lezen hoe bruisend deze tak van onze omni vereniging is. Helaas
ontvingen aan het einde van het seizoen een zeer onverwacht bericht van de Stichting Sporthal
Schalkhaar, die een contract hebben afgesloten met Avior, waardoor we in een lastig pakket terecht
zijn gekomen voor de vrijdaguren. De communicatie hierover vanuit de Stichting Sporthal Schalkhaar
verdient geen hoofdprijs en werd ontvangen als een fait accompli.
We hebben een jaar meegemaakt, waarin we moeten constateren, dat ons leger vrijwilligers binnen
de voetbaltak krimpt. We zijn erg veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers, die besloten hebben
om na vele jaren fantastische inzet, het stokje over te dragen. Daar wringt de schoen, omdat te
weinig handjes beschikbaar waren om de stokjes over te nemen. Het volgende seizoen moeten we er
in slagen deze trend te keren en gaan we over van vrijwilligheid naar ledentaken. Dat gaan we doen
door de leden te contacteren en invulling te geven aan hun, op het inschrijfformulier vermelde,
vrijwilligheidstaak.
AVG (wet op de privacy-gegevens)
Een groep vrijwilligers heeft zich het afgelopen jaar veel werk verzet met het moeten toepassen van
noodzakelijke aanpassing t.g.v., de nieuwe privacywet. Hulde aan Moniek en Willy Aarnink en aan
Sanne Huntink en Wim Groot Koerkamp, die de eerste belangrijke aanpassingen op korte termijn
hebben gerealiseerd. Onze website en inschrijfformulieren zijn AVG proof en we zullen komend
seizoen de andere noodzakelijke aanpassingen gaan doorvoeren.
Bestuur
Het bestuur heeft een aantal veranderingen ondergaan. Wim Groot Koerkamp en Bas Tijhaar hebben
hun functie omgedraaid, zodat Wim nu bestuurlijk actief is en Bas veel werk verricht op de
achtergrond. Marcel de Jonge, onze penningmeester, heeft te kennen gegeven om het stokje over te
dragen aan Ruben Bumkes, die vanaf deze ALV onze nieuwe penningmeester zal worden. Grote dank
aan Marcel en erg veel succes gewenst voor Ruben.
Ook Huub Swartjes heeft te kennen gegeven dat de drukke werkzaamheden beroepsmatig lastig te
combineren is met de vele taken, de trainingsuren en als speler in het 4e team. Zijn passie voor de
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club is enorm, maar met de innovatieve drang, konden we met de huidige structuur en financiële
mogelijkheden, niet het gewenste resultaat bereiken. Hans Wichink zal ook stoppen als bestuurslid
en zal zich als vrijwilliger verder inzetten voor de vereniging.
Johan Schintz zal het bestuur versterken met zijn kennis.
Het op peil houden van het ledenaantal, met name de jeugd was een belangrijke doelstelling. Door
het starten met bloktrainers t.b.v. de breedtesport hebben we dat doel deels gehaald. Het totale
ledental is binnen de voetbaltak met ca 40 leden afgenomen en bij de handbal constant gebleven.
De bevolkingsgroei van Schalkhaar en de Vijfhoek zijn over de top en er is de komende jaren alleen
groei te verwachten vanuit de Keizerslanden en de nieuwe wijk Steenbruggen. Daar hangt sinds
augustus een groot wervend reclamedoek van SV Schalkhaar in de hoop de mensen aan onze
vereniging te binden. Rest mij om iedereen te bedanken die afgelopen jaar zich ingezet heeft voor SV
Schalkhaar en ik hoop vurig, dat er zich meer vrijwilligers gaan aanmelden om de vereniging, die van
ons allemaal is, beter te kunnen bezetten.
Albert Vroklage
Voorzitter

S.V. Schalkhaar
Sportcomplex De Horsterhoek
Bezoek- en postadres:
Horsterhoekweg 9
7433 SV Schalkhaar,
tel. 0570-623512

Notulen Algemene Ledenvergadering SV Schalkhaar
d.d. 15 november 2017
notulist: Hans Bultman
Opening
Voorzitter Albert Vroklage heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering waarbij het bestuur
verantwoording aflegt over het afgelopen seizoen. Het is mooi dat leden in zo’n grote getale zijn
gekomen.
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Voor de vergadering begint wordt een moment stilgestaan bij de leden en oud-leden die het
afgelopen seizoen zijn overleden, waaronder Herman en Trees Kamphuis.
Bestuurlijk is het verenigingsjaar 2016 – 2017 feitelijk en financieel afgerond.
Het eerste voetbalelftal was slechts één wedstrijd verwijderd van promotie naar de 1e klasse en ook
werden het afgelopen jaar een flink aantal teams kampioen.
Handbal staat mede door het succes van het Nederlands Handbalteam weer volledig op de kaart. We
zien dan ook dat met name door de jongere jeugd het ledental gestaag toeneemt.
Jeu de boules heeft op dit moment 20 leden waarvan de meesten iedere week actief gooien. Los van
de beweging speelt ook het sociale contact een grote rol.
Ook wordt er 2 avonden in de week gebiljart door leden van de afdeling biljart.
Bestuurlijk heeft het afgelopen jaar hoofdzakelijk in het teken gestaan van het uitwerken van
plannen voor verbetering van de bestuurlijke en organisatorische structuur.
Op de ALV van vorig jaar is daarom besloten om met ondersteuning van een zogenaamde denktank
de vereniging op haar sterke en zwakke punten te analyseren. Hiervoor zijn een aantal werkgroepen
benoemd die de organisatie en beleidsthema’s hebben onderzocht.
Het nieuwe bestuur moet de komende jaren de vereniging met name beleidsmatig en
sportinhoudelijk continueren. Nieuwe beleidspunten voor de komende jaren moeten worden
uitgewerkt en geïmplementeerd.
Een belangrijk beleidspunt is om voor de nabije toekomst minimaal het huidige niveau van de
vereniging, met name de afdeling jeugd, beheersbaar en betaalbaar houden.
Ook zal er gekeken worden naar nieuwe sportinnovaties en welke consequenties dit heeft voor onze
accommodatie en of er voldoende basis blijft voor het huidige vrijwilligersbeleid in relatie met het
aantal functies en taken.
Op dit moment heeft SV Schalkhaar ongeveer 1350 leden, een zeer grote jeugdvoetbalafdeling, een
groeiende afdeling handbal, is financieel redelijk gezond, heeft een prachtig sportcomplex en een
goede relatie met de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar. Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten
en daar moet slagvaardig mee omgegaan worden. Er ligt een goede basis maar de vereniging mag
niet indutten.
De voorzitter a.i. voegt toe dat 80% binnen de vereniging goed gaat en 20% aandacht nodig heeft.

Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld met de opmerking dat het programma na de pauze nog kan wijzigen.
Notulen ALV 2016-2017
Ben Haarman merkt op dat in het verslag Stichting Sportvoorziening Schalkhaar afgekort wordt tot
SSS, de afspraak was dat deze afgekort zou worden als 3S, wat vriendelijker klinkt.
Ben Haarman voegt toe aan het verslag van de commissie Voetbal dat het Meindert Jansen
jeugdvoetbaltoernooi in ere is hersteld en dat het fluiten van JO19 bij de pupillenteams uitgebreid
gaat worden na de winterstop.
De notulen worden met deze opmerkingen vastgesteld.
Algemeen jaarverslag vereniging
PP van Albert
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Financieel jaarverslag vereniging
Financieel verslag S.V. Schalkhaar boekjaar 2016-2017 en begroting seizoen 2017-2018
Indeling:
Algemeen
Vergoedingen
Analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting
Begroting nieuwe seizoen
Toelichting op de balans en kasstroomoverzicht
Algemeen:
In het afgelopen seizoen zijn er een aantal wijzigingen geweest op persoonlijk niveau in het voeren
van de financiële administratie ten opzichte van vorig jaar. De volgende functies zijn te
onderscheiden:
Penningmeester hoofdbestuur
: Marcel de Jonge
Hoofdadministratie
: Gert Meijerink
Assistent administratie exploitatie en sponsoring
: Pia Faber
Assistent administratie algemeen, voet- en handbal
: Hans Bultman (tot 1-6-2017)
: Marco Jonkergouw (vanaf 1-6-2017)
Penningmeester handbal
: Astrid Coobs
Ledenadministratie
: Willy en Moniek Aarnink
Backoffice sponsoring
: Frans Haarman
Kas kantine
: Jan de Fooy en Tonnie Grolleman
De mutaties worden met het boekhoudprogramma Asperion bijgehouden. Aan het hoofdbestuur
wordt maandelijks gerapporteerd. Door de diverse functiescheidingen voldoet de administratieve
organisatie.
We zijn nog steeds een gezonde vereniging. Het eigen vermogen is voldoende en de externe risico’s
zijn beperkt. Er zijn echter wel (potentiele) financiële tegenvallers welke we onder de aandacht
willen brengen:
Het afgelopen jaar is helaas afgesloten met een negatief resultaat van ruim 12.000 euro. Deze wordt
veroorzaakt door met name een fors verlies t.a.v. exploitatie (-12.173 euro) en sponsoring (-11.325
euro). Dit verlies wordt deels gecompenseerd door een positief resultaat aan de kostenkant.
T.o.v. de situatie juni 2016 is het totaal aantal leden met circa 5% gedaald. Deze daling zit met name
bij de tak “voetbal”. Aangezien de contributie opbrengsten een aanzienlijk deel van de opbrengsten
uitmaken zullen we alert moeten blijven zijn als er zich een verdere daling voordoet.
Zoals vorig jaar reeds aangekondigd is het niet gelukt om voldoende nieuwe sponsoren te werven. Bij
de vaststelling van de begroting van de sponsorcommissie is aan het begin van het jaar 2016-2017
hier beperkt rekening mee gehouden. Ondanks het feit dat de sponsorcommissie qua bezetting weer
op niveau is, hebben we hier helaas een fors negatief resultaat behaald en hebben we, zoals reeds
aangekondigd in het jaarverslag 2015/2016, de reserves moeten aanspreken.
De opbrengst van de kantine is afgelopen seizoen fors gedaald ten opzichte van vorig seizoen. De
exploitatiecommissie heeft zelf ten doel gesteld om een handhaving van de gebudgetteerde
opbrengst in het komende seizoen te behalen. Hiervoor dienen wel additionele acties ondernomen
te worden
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Kosten:
De kosten laten een stabiel beeld zien, waarbij er op totaal kostenniveau een positief resultaat is
gehaald. Onderstaand worden de resultaten toegelicht. Het blijft van belang om vooral voorzichtig
om te gaan met het maken van kosten. Wees en blijf zuinig, overschrijding van het budget is
ongewenst. Financiële contracten mogen alleen door financieel verantwoordelijken, te weten de
penningmeester tezamen met een 2e bestuurslid worden afgesloten.
Analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting
Lasten:
Commissie voetbal
Deze commissie heeft een positief resultaat van 5,9%. Dit is een duidelijke verbetering t.o.v. vorig
jaar. Wel dient te worden vermeld, dat het budget het afgelopen jaar met ruim 5.000 euro is
verhoogd t.o.v. het jaar 2015/2016. De werkelijke uitgaven van 2016/2017 zijn echter gedaald t.o.v.
de werkelijke uitgaven van 2015/2016 met circa 5.000 euro.
Commissie financiën
Deze commissie heeft een positief resultaat van 19, %. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lagere
kantinekosten.
Commissie recreatie
Deze commissie heeft een positief resultaat van €1.076,-.
Commissie handbal
Deze commissie heeft een positief resultaat van 3,8%. Met name op het gebied van
kantinevergoedingen is een positief resultaat gehaald. De zaalhuur staat echter wel onder druk en is
met ruim 1.000 euro toegenomen.
Commissie communicatie
Deze commissie heeft een negatief resultaat van 49,7%. Extra kosten worden veroorzaakt door de
bouw en het onderhoud van de website. Deze zijn beide extern ondergebracht.
Algemene kosten
De algemene kosten hebben een positief resultaat van 5,8%. Er is een hogere bijdrage voor
kledingopbrengsten en een lagere bijdrage sportvoorziening
Baten:
Ledenadministratie
De opbrengst ledenadministratie heeft een negatief resultaat van 5,4%. De daling komt voort uit een
daling van het ledenbestand bij de voetbal van ruim 5%. Er zijn weinig afboekingen. De
ledenadministratie verdient ook dit jaar weer een groot compliment voor de verrichte
werkzaamheden.
Exploitatie
De kantine-exploitatie heeft een negatief resultaat behaald van 15,5%. De opbrengst heeft zich ten
opzichte van vorig seizoen met name in de eerste helft van het jaar stevig verslechterd. Zoals reeds
eerder aangegeven heeft de exploitatie commissie zichzelf ten doel gesteld om een handhaving van
de gebudgetteerde opbrengst in het komende seizoen te behalen. Hiervoor dienen wel additionele
acties ondernomen te worden.
Sponsoring
De sponsoring heeft een negatief resultaat van 18,9%. Ondanks het feit dat de sponsorcommissie
qua bezetting weer op niveau is, hebben we, zoals reeds aangekondigd in het jaarverslag 2015/2016,
de reserves moeten aanspreken.
Acties en overige opbrengsten
De acties en overige opbrengsten hebben een negatief resultaat van 0,6%.
Begroting nieuwe seizoen
De volgende uitgangsposities zijn opgenomen voor deze begroting waaronder voornamelijk het
opvangen van de hiervoor genoemde financiële tegenvallers van belang zijn:
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Lasten:
-De lasten zijn begroot op basis van realisatie van het afgelopen seizoen en de wensen van de diverse
commissies. Belangrijke aspecten zijn:
De post salaris en vergoedingen waaronder opleidingen is t.o.v. de begroting van het afgelopen jaar
met 7.500 euro toegenomen. Deze kostenverhoging is een gevolg van het verhogen van de kwaliteit
van de begeleiding binnen de breedtesport.
Het budget van de handbal is verhoogd met 4.000 euro door een verhoging van de kosten van de
zaalhuur en een verhoging van de vergoedingen.
Na een zeer constructief overleg is met de stichting 3S overeenstemming bereikt over een eenmalige
verlaging van de verschuldigde bijdrage sportvoorziening.
Baten:
Contributie: In de begroting is uitgegaan van een contributiestijging van 3% met name als gevolg van
stijgende kosten voor het verhogen van de kwaliteit van de trainingen voor de breedtesport, het
dalende ledenaantal en de reguliere inflatiecorrectie. Bovengenoemde contributieverhoging dient
nog te worden goedgekeurd in de algemene ledenvergadering
Kantine exploitatie: rekening houdend met de doelstellingen van de Exploitatie Commissie.
Sponsorinkomsten: rekening houdend met de doelstellingen van de Sponsor Commissie.
.
Toelichting op de balans en kasstroomoverzicht
Materiële vaste activa
Het komende seizoen zullen er geen investeringen plaatsvinden.
Financiële vaste activa
SSS heeft het complex medegefinancierd met een door de vereniging verstrekte lening. De
vereniging ontvangt hierover rente. De voorwaarden van de lening blijven ongewijzigd.
Voorraden
De voorraden bestaan uit voorraad exploitatie en emballage
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan onder andere uit sponsordebiteuren, lopende
bonussen van leveranciers (ontvangst in 2017), nog te ontvangen contributies (nihil per 30-6-2017)
en gemeentelijke belastingen. Er is voor moeilijk inbare sponsordebiteuren een voorziening oninbare
vorderingen gevormd. Er lopen momenteel geen incasso maatregelen tegen leden.
Liquide middelen
Het saldo liquide middelen is toereikend voor de lopende kasstroom.
Voorzieningen
De reservering kunstgras is gevormd voor mogelijke toekomstige stijging van de vergoeding
sportvoorziening. De aanleg van het 3e kunstgrasveld heeft het voor de Stichting Sportvoorziening
Schalkhaar (3S) deels mogelijk gemaakt een contract af te sluiten met een BSO-instelling. Hierdoor
kan 3S een aanzienlijke externe omzet behalen wat voor de vereniging leidt, voor de looptijd van dit
contract, tot lagere kostenvergoeding sportvoorziening voor 3S. Het is onzeker is of na het einde van
dit contract er opnieuw externe omzet door 3S wordt gerealiseerd.
Naast de hiervoor genoemde reservering kunstgras is er een voorziening voor de exploitatie van het
A1 toernooi. De organisatie van het A1 toernooi heeft reeds het vorige boekjaar bedongen dat de
door hun in de afgelopen drie jaren behaalde resultaten (sponsoropbrengsten minus kosten)
beschikbaar is voor het A1 toernooi. Op dit moment worden er een aantal ideeën uitgewerkt om aan
het einde van dit seizoen c.q. aan het begin van volgend seizoen een toernooi te organiseren.
Tevens is er nog een voorziening vanuit de beëindiging van de stichting Vrienden van Schalkhaar met
als doelstelling besteed te worden aan jeugdsportvoorzieningen. Zoals eerder aangegeven kunnen
verzoeken om van deze bijdrage gebruik te maken aan het bestuur van SV Schalkhaar worden
voorgelegd.
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Overige schulden
De overige schulden bestaan onder anderen uit ontvangen kleding- en sleutelborgsommen. De daling
van de overige schulden ten opzichte van vorig jaar komt voort uit momentopnamen
Kasstroomoverzicht 30 juni 2017
De daling van de liquide middelen wordt toegelicht in het kasstroomoverzicht. De mutatie bestaat uit
een afname door resultaat en afname van schulden en een toename door afschrijvingen, afname van
vorderingen, welke mutaties hierboven zijn toegelicht. De ontvangst van inkomsten stopt op 30 juni
en start weer in augustus. Veel verplichtingen lopen door in de tussenliggende periode waardoor een
groot deel van de liquide middelen noodzakelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen. Voordat
de contributiegelden in het nieuwe jaar eind september weer worden ontvangen daalt de liquiditeit
naar circa €20.000.
Kasstroomoverzicht prognose
De prognose toont aan dat de liquiditeit voldoende blijft
Kascontrolecommissie
Zie bijlage
.
Benoeming kascommissie 2016-2017
Gerco Morsink en Richard Schutte gaan nog een jaar door.
Pauze
Vrijwilliger van het jaar
Vrijwilligers van het jaar 2016-2017.
Dit jaar beginnen we met het bekend maken van de vrijwilliger van het jaar bij de handbal. Het is een
vrouw, want vrouwen gaan immers voor, en deze vrouw is onder valse voorwendselen naar de
Horsterhoek gekomen. Zij dacht iemand anders in het zonnetje te gaan zetten. Excuses daarvoor,
maar ze is toch gekomen. Onze vrijwilligster van het jaar 2016-2017 is Pascale Vulgers. Pascale, jij
bent een stille kracht achter heel veel handbal dingen. Handbaldingen die jij graag op achtergrond
regelt, want je wilt zeker niet op de voorgrond treden. Je doet al jaren de coaching en trainingen bij
de jeugd, waarbij jij, heel duidelijk jou technische en tactische handbalkennis deelt. Afgelopen jaar
heb jij ook jou vrijdagavond opgeofferd om samen met Hetty de dames 1 en de A1 te trainen. Pascale
jij brengt met heel veel plezier en gedrevenheid het handbalspel over, dat velen jou vanavond willen
feliciteren met zoveel liefde voor de handbal.
Je hebt het verdient om in het zonnetje te staan. Proficiat

Eigenlijk willen we iedereen vrijwilliger van het jaar maken, maar er zijn leden die zich
gedurende lange tijd “geruisloos” inzetten voor de vereniging. Je hoort deze mensen nooit
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klagen, je ziet ze dikwijls bezig met van alles en nog wat en ze staat altijd klaar om je te
helpen als je er om vraagt. De vrijwilligers van het jaar zijn geworden:
Gerard Ariesen, Leeftijd coördinator mini’s en van de grote groep JO-09 en flinke hulp bij de
LC van de JO-11. Organiseert, Coördineert, heeft uitstekende communicatieve relaties met
ouders, leiders en trainers en is de drijvende kracht achter de pupillen voorwedstrijdjes bij
het eerste elftal.
Als nieuwe penningmeester heeft Marcel de Jonge ongelooflijk veel steun gehad en talloze
vragen beantwoordt en erg veel tijd doorgebracht om alle ins en outs van het omvangrijke
penningmeesterschap op zijn netvlies te krijgen. Gert Meijerink, enorm bedankt voor je
geweldige steun, visie en vriendelijkheid.

Verslag Commissie voetbal
De voetbal commissie. Lijkt helaas op een bootje wat lek is en waar met veel hozen we het droog
houden en blijven drijven.
We hadden gehoopt dat we na een jaar het lek boven zouden hebben maar niets is minder waar.
Helaas is het vinden van mensen die iets voor de club willen doen een steeds moeilijker iets. Wij
hebben soms daar meer tijd aan moeten spenderen dan aan het op de rit zetten van voetbal
gerelateerde zaken, waar het toch om moet draaien.
De voetbal commissie werd dit jaar bemand door Huub Swartjes, Tamer Kapikiran en Jan-willem
Roelofs in nauw contact met de Leeftijd coördinatoren jeugd te weten Gerard Ariessen, Eskea
Hoksbergen, Jos Plaum, Mario Messina en Gerwin Lorkeers hebben we het jaar goed weten te
draaien waarbij een welkom aan Eskea en Jos op zijn plaats is! Wat betreft de senioren hebben Timo
van Bussel en Pepijn Harleman hun beste beentje voor gezet. Langs deze weg willen we hen allen dan
ook nog een keer bedanken voor hun inzet!
Deze mensen zijn achter de schermen druk om alles samen met alle andere cie's. m.b.t. trainingen en
wedstrijden in goede banen te leiden. Dit gaat niet altijd makkelijk en het is vaak schipperen met
ruimte op het complex tot en met het inzetten van ouders.
Maar ook afgelopen jaar is het gelukt om dit zo goed mogelijk te doen. Dit alles kan ook alleen maar
met de hulp van Peter Koerhuis als wedstrijdsecretaris en Ben Haarman die zich ontfermt over o.a.
scheidsrechterszaken en niet te vergeten de vrijwilligers die op zaterdag bijv. zorgen voor een kopje
thee in de pauze en dat er hoekvlaggen op het veld staan om maar eens wat te noemen.
Uiteraard verdienen alle leiders en trainers ook een pluim.
We zijn vorig jaar gestart met bloktrainingen voor de niet selectie elftallen, dat is ontvangen met
wisselend succes. De conclusie is dat het in de onderbouw zeker werkt en haar vruchten afwerpt in
de bovenbouw was men om verschillende redenen minder enthousiast. Voor komend seizoen
hebben we naar de punten van kritiek gekeken en hopen we dat het beter gaat draaien.
Met de inzet van alle andere vrijwilligers hebben we als Schalkhaar het afgelopen seizoen 60 teams
kunnen laten voetballen en daarnaast hadden we ook afgelopen jaar weer mini's.
Helaas hebben we begin van het seizoen het 6de vanwege te weinig spelers uit de competitie
moeten halen.
Uiteraard waren er ook gelukkig de afgelopen voetbaljaargang kampioenen en wel de volgende
teams JO11-1 (zowel voorjaar als najaar), JO15-8 (najaar) en JO15-7 (voorjaar).
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Helaas is het eerste gedegradeerd via de nacompetitie en hebben ze een stap terug moeten doen
evenals de JO17-1 en JO15-1. Iets wat jammer is maar hopelijk maken ze er komend seizoen een
mooie competitie van met mooie resultaten.
Zoals al meerdere keren aangegeven en ook in het begin van dit verslag de boventoon voert, is dat
wij als commissie, de krapte aan mensen die samen met ons de schouders eronder willen zetten daar
waar het voetbalzaken betreft, heel erg voelen. Waardoor het koord waarop we lopen wel heel dun
is en Schalkhaar onwaardig is. Wij hopen dat eenieder zich daarvan bewust is en dat het zo niet
toekomstbestendig is. Dit moet veranderen omdat dit anders zijn weerslag heeft op het ledenaantal
omdat we met de beste wil van de wereld het niet iedereen meer naar de zin kunnen maken en er
dus onvrede ontstaat bij met name die mensen die hun stinkende best doen om de voetbaltak te
laten draaien. Grote dank aan leiders, trainers, leeftijdscoördinatoren en alle mensen die over
kleding, scheidsrechters, wedstrijdzaken, barbezetting en onderhoud van het sportpark gaan.
Hopelijk gaat het dit seizoen weer vooral over voetbal en het plezier wat we daaraan beleven en
doen we dat met een breed kader!

De voetbal commissie

Verslag commissie handbal
Jaarverslag seizoen 2017-2018 Commissie Handbal
Algemeen
SV Schalkhaar Handbal is in de (oostelijke) regio qua grootte een middelgrote handbalvereniging,
maar behoort qua jeugd in de basisschoolleeftijd inmiddels bij de grootste 3.
Ledenaantal
Het aantal spelende leden van onze handbalvereniging, exclusief kaderleden bedraagt per
1-7-2018: 121.
(Per 1-7-2017 waren dit er 121 en per 1-7-2016: 109).
Teams in seizoen 2017-2018
F - jeugd

2 teams

E - jeugd

3 teams

D - jeugd

3 teams

C - jeugd

1 team

B - jeugd

1 team

A - jeugd

1 team
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Dames Senioren

1 team

Dames Recreanten

1 team

Vrijwilliger van het jaar 2017-2018: wordt bekend gemaakt op de ALV
Commissie Handbalzaken (CHZ)
Onze handbalvereniging bestaat uit CHZ (Commissie Handbalzaken), waaronder een 4-tal
werkgroepen vallen.
Leden Commissie Handbalzaken:
Voorzitter/afgevaardigde hoofdbestuur: Nico de Haan
Voorzitter/afgevaardigde hoofdbestuur: Frans van Oldeniel
Penningmeester/WG Groei: Astrid Coobs
Secretariaat/WG Sfeer: Yvonne Meijerink
Bestuurslid/ WG TZ: Arnaud Mensen
Bestuurslid/WG PR & Communicatie: Selinde Zoetbrood
Terugblik 2017-2018
-

Vervolg beleidsplan eind vorig seizoen geïmplementeerd, moet hier en daar nog worden
gefinetuned;
Werkgroep Technische Zaken bijna volledig opnieuw opgezet (zowel bemensing als taken);
Werkgroepen Sfeer en Groei zijn opgezet en functioneren;
Doorgegaan met 4 werkgroepen onder CHZ: TZ, Groei, Sfeer en PR & communicatie;
Financieel binnen de begroting gewerkt;
Diversiteit trainingsmaterialen vergroot;
Veel vrijwilligers gestart in nieuwe functies;
VOG verklaringen voor alle trainers en coaches boven de 18;
CVA: voor alle barmedewerkers (verantwoord alcohol schenken);
AVG: vereniging breed implementeren (wet op persoonsgegevens).

Plannen 2018-2019
-

Huisvesting voor wedstrijden verbeteren
Actief blijven werven naar vrijwilligers
Wedstrijdsport en breedtesport
Werkgroepen ondersteunen met beleid en coördinatie
Begroting behalen
AVG, VOG en CVA verder doorzetten
Grote Club Actie beter benutten
Vrijwilligerscoördinator werven
Borging van het verenigingsbeleid

Werkgroep Technische Zaken:
11

Jaarverslag SV SCHALKHAAR 2017-2018
De wg TZ organiseert voor de spelende leden trainingen en wedstrijden. Dit voor iedereen op het
juiste niveau waarbij wedstrijd- en breedtesport dezelfde aandacht krijgen.

Leden WG TZ:
-

Leeftijdscoördinator Dames:
Leeftijdscoördinator C en B:
Leeftijdscoördinator D:
Leeftijdscoördinator E:
Leeftijdscoördinator F/H:
Lid (contactpersoon CHZ):
Wedstrijdsecretariaat:
Adviseur

Frans van Oldeniel
Marieke Hegteler, Laura Wijnberg, Leonie Zomer
Rob Haarman (voorzitter)
Melanie Lentelink
Mirjam Vulink
Arnaud Mensen
Bert en Karin Melis
Joke Balster

Terugblik 2017-2018
-

Bijna volledig nieuwe werkgroep trapt het seizoen af op 11-9-2017 met trainers/coaches
bijeenkomst.

-

8 januari 2018 Bijeenkomst trainers en coaches in de Nicolaasschool

-

Maart 2018 teamindeling
Beachhandbal

Plannen 2018-2019
-

Trainers/coaches Kick-Off nieuwe stijl 3 september 2018
Opleidingsplan
Scheidsrechters
Selectie naar hoger niveau (Dames 1 in 2e klasse wedstrijdsport)

Werkgroep Groei:
We willen verder groeien in ledenaantal in alle leeftijden. Dit doen we door ouders, vrienden en
vriendinnen meer te binden aan de vereniging en bijvoorbeeld handbal als brede-schoolactiviteit aan
te bieden voor in eerste instantie de scholen in Schalkhaar.
Leden WG Groei:
-

Astrid Coobs (CHZ)
Arnaud Mensen (stopt)
Mirjam Vulink (gestopt)
Vanessa Liese
Floor Guitink
Marielle Wagenvoort
Joanne Israel
Michiel de Schipper

Terugblik 2017-2018
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-

Deelname aan training via
• Brede School Schalkhaar
• “Vriendjes/Vriendinnetjes” training
Contacten met Sportbedrijf Deventer, Saxion, Schoolhandbal Bathmen, Raster
(talentenprogramma de Vijfer), SportBSO
Aanschrijving oud-leden
Clinic op Koningsdag (Basisschool de Wizard)
Stand op Schalkhaar life
Posters in winkels, scholen, sporthal, haarhuus, sportpark

Plannen 2018-2019
-

Voortzetting deelname aan training via
• Brede School Schalkhaar
• “Vriendjes/Vriendinnetjes” training
Deelname aan Brede school vijfhoek
Scholen benaderen via Deventer Sportbedrijf – clinics aanbieden
Sport BSO – clinic aanbieden
Saxion Hoi Dagen – clinic op de Brink
Clinic tijdens Nationale Sportweek ism NHV (September)
Deelname aan zeskamp
op Schalkhaar life
Uitbouwen van Groei team

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.
Leden WG Sfeer:
Gerard Ariesen, Elien Veldkamp, Marieke Groot Koerkamp, Irma Nieuwenhuis(stopt), Kaylee
Hendricks, Rob Mulder, Selinde Zoetbrood, Arnaud Mensen(stopt)
Terugblik 2017-2018
-

Familiemixtoernooi 1-7-2018, zeer geslaagd met ca. 18 teams;

-

Handbalkamp in Vorden, 1e weekend in september met D en E jeugd;

-

Oplopen E en F teams met dames 1

-

Met 3 bussen naar Nederland – Hongarije in Eindhoven in maart 2018

Plannen 2018-2019
-

Meer handbalaankleding kantines + sporthal (start zaalseizoen)
Spelregelquiz (oktober)
‘Verrassingsactiviteit’
Handbalweekend A/B/C-jeugd (voorjaar 2019)

Werkgroep PR & Communicatie
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We willen onze PR en communicatie verbeteren en vertellen wat er bij de handbal gebeurt aan ieder
die het wil weten via o.a. nieuwsbrief, facebook, Instagram en website, maar ook duidelijker 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
Bezetting 2018-2019
De bezetting voor het jaar 2018-2019 is voor afdeling Handbal redelijk ingevuld. Uiteraard zijn we
altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zowel trainers, coaches en verenigingsscheidsrechters, als
vrijwilligers die mee willen denken zijn altijd welkom.
Tenslotte
De commissie Handbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet
voor SV Schalkhaar en de handbal in het bijzonder.

Verslag commissie exploitatie
De commissie sponsoring heeft afgelopen jaar alle bestaande contracten met leveranciers grondig
doorgenomen. Na vele gesprekken met leveranciers zijn er positieve ontwikkelingen ontstaan met
betrekking tot prijsafspraken en sponsoring en nieuwe contracten.
Een van de doelstellingen van de exploitatiecommissie was het voorzien van een warme hap in de
kantine. Afgelopen jaar werd er gebruikt gemaakt van de diensten van de friteswagen van Willemien
en konden we de warme hap nog niet beschikbaar maken. De (warme) vitrine is al wel aangeschaft
om in het nieuwe seizoen gebruikt te worden. We hebben gekeken naar de barbezetting op de
doordeweekse dagen en bleek dat de bezetting van de maandagavond vaak beperkt bleef tot een
omzet van een paar euro per avond. Maatregelen volgen komend seizoen.
Bezetting vergaderruimtes wordt ingevuld in het reserveringsboek, dat achter de bar aanwezig is.
Trends in seizoen 2017-2018
Het gebruik van de kantine is afgelopen jaar teruggelopen en heeft dan ook geresulteerd in een
magere omzet. Voor details verwijzen we U naar het financiële jaaroverzicht.
Wij zijn erg blij met de vaste groep ervaren bardiensten, die altijd bereid zijn om hulp te verlenen bij
drukke momenten in de kantine. We ervaren nadrukkelijk dat we deze groep eigenlijk te veel
belasten en dat die groep uitgebreid moet gaan worden. We hebben afgelopen jaar vele mensen
aangesproken om te komen helpen, maar helaas zonder resultaat. We gaan komend seizoen
proberen minimaal 20 a 30 mensen toe te voegen aan de “vaste groep” bardiensten, die we kunnen
oproepen bij evenementen of activiteiten binnen de club.
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Hoogtepunt
Het weekend van 2 en 3 juni was een topweekend met finales van de KNVB-bekerwedstrijden en
aansluitend een zaterdagavondwedstrijd van het eerste team. Op de zondag mochten we als
vereniging host zijn van het Top Talenten toernooi voor meiden onder 14, waarvoor de 296 lunches
hebben mogen aanbieden incl. de nodige versnaperingen en drankjes door de dag heen. We waren
bijzonder blij met de vrijwilligers die ons daarbij geholpen hebben. Het drukke weekend was goed
voor een omzet van vele duizenden euro’s.
Bezetting exploitatie commissie
De bezetting van de exploitatiecommissie was afgelopen jaar:
Bestuursverantwoordelijke: Hans Wichink
Leden exploitatiecommissie:
Justa Smit, bardiensten en barinrichting
Herman Bril, inkoop
Linda de Lange, bardiensten en communicatie
Riet Vunderink, inkoop
Leon Aarnink, evenementen
Ynze van Beek, evenementen
Michiel Hullegie, evenementen

Verslag commissie sponsoring
Het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie de sponsorinkomsten nagenoeg weten te
consolideren. Naast het weg vallen van een aantal sponsoren hebben wij gedurende het seizoen ook
weer een flink aantal nieuwe sponsoren mogen begroeten, die onze club een warm hart toe dragen.
De bezetting van de sponsorcommissie zal iets krimpen door het vertrek van Marco Meussen, maar
wij hopen hiervoor weer snel enkele nieuwe commerciële relatiebeheerders te vinden om de
doelstellingen voor het komend seizoen weer met glans te behalen.
De sponsorcommissie heeft afgelopen seizoen een aantal belangrijke stappen gezet. Zo zijn de
meeste sponsoren bezocht en zijn veel contracten verlengd. Ook werd er een sponsorbijeenkomst
georganiseerd, wat door de aanwezige sponsoren zeer gewaardeerd werd.
ABC Badkamers wordt hoofdsponsor van het voorbereidingstoernooi voor het eerste team en we zijn
blij dat we dit toernooi weer jaarlijks kunnen houden, waarvoor veel dank aan ABC Badkamers.
Ook zijn er veel nieuwe sponsoren geworven afgelopen jaar, t.w.: ATPS, Autorijschool Voorrang,
Autoverhuurbedrijf Bultman, EMG BV, FysicX, SK Machining BV, Santpoort, van Halteren, TWS
technologies en iClean Autowasstraat Deventer BV.
De economische vooruitzichten zijn gunstig om komende tijd nog meer nieuwe sponsoren te
werven. Ook zullen wij alle mogelijkheden onderzoeken om nieuwe soorten van reclame-uitingen op
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onze sportcomplex te ontplooien, waardoor er vol ingezet zal worden op verdere groei van de
sponsorbijdrage, via oude en nieuwe media.
De sponsorcommissie ziet de toekomst hoopvol tegemoet.
Namens de Sponsorcommissie:
Frans Haarman

Verslag commissie Communicatie
Scoren met goede communicatie
Bovenstaande titel is een kopie uit het Jaarverslag 2016/2017 en ook voor komend seizoen van
toepassing. Temeer als we ons realiseren dat het in de praktijk niet altijd meevalt om te scoren, dan
wel goed te communiceren. SV Schalkhaar vormt hierop geen uitzondering. Helaas degradeerde het
vlaggenschip na één seizoen acteren eerste klasse. 'Als je wint heb je vrienden'; bij degradatie is de
belangstelling significant minder. Als gevolg hiervan nam bijvoorbeeld het bezoek aan de website
afgelopen seizoen af; daarentegen steeg het aantal volgers via social media.
Leden weten steeds beter de informatie, die via de elektronische nieuwsbrieven wordt aangeboden,
te waarderen, getuige de openingsrate die gemiddeld ruim boven 50 procent ligt. Niet-openers
worden aansluitend alsnog gemaild, waardoor uiteindelijk ruim 70% van de leden (± 1.250: handbal +
voetbal + jeu de boules + biljart) daadwerkelijk via de E-Nieuwsbrieven worden bereikt. Ook het
doorklikken vanuit de E-Nieuwsbrieven naar de SV Schalkhaar website ligt hoog (enkele honderden
per E-Nieuwsbrief).
Veel communicatie is, naast informatievoorziening en aankondiging van evenementen, gericht op
werving van vrijwilligers, waarin we ondanks alle inspanningen maar zeer moeizaam slagen. Ook de
KNVB social mediacampagne heeft in dit verband niet het gewenste resultaat opgeleverd. De meest
praktische aanpak wordt nu gehanteerd: aan de hand van nieuwe inschrijvingen gericht
(telefonisch/persoonlijk) contact opnemen met de (ouders van) nieuwe leden om concrete invulling
te geven aan het, op het inschrijfformulier uitgesproken voorkeurs-vrijwilligerswerk. De
communicatiecommissie faciliteert deze service; het is echter aan de overige afdelingen/commissies
of ze daadwerkelijk gebruik maken van deze 'leads'. Een vrijwilligerscoördinator is in dit verband
dringend gewenst.
Een ander zorgpunt is de interne communicatie tussen afdelingen/commissies van SV Schalkhaar,
waarbij in veel gevallen sprake is van 'eiland denken'. Ook de afstemming met de Stichting
Sportvoorziening Schalkhaar verloopt moeizaam. Dit is opmerkelijk aangezien SV Schalkhaar en
Stichting Sportvoorziening Schalkhaar hetzelfde belang nastreven: een gezonde (sport)exploitatie van
De Horsterhoek. Uit communicatie-oogpunt, bovenal om 'ruis' weg te nemen, adviseert de
communicatie-afdeling de know-how van beide entiteiten te bundelen om tot een betere,
analytische en planmatige aanpak te komen. Dit is extra urgent gezien negatieve autonome
ontwikkelingen (w.o. dalend aantal leden a.g.v. minder kinderen in Schalkhaar en Deventer) en
dientengevolge een druk/tekort op de exploitatie... Door gerichte promotie/werving onder meisjes
en nieuwbouw (Wechelerveld) wordt getracht deze dalende lijn om te buigen.
FACTS
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• Website: (gemiddeld 5.000 bezoekers per maand) Inzet: up-to-date houden website met

boeiende content
• Gestage groei inzet social media, w.o. Facebook SV Schalkhaar 775 volgers (Besloten
Facebookgroep SV Schalkhaar: 451 leden), Twitter 1.643 volgers, Instagram opgestart begin
2018: 484 volgers
• Sponsorcommunicatie: Sponsors worden ondersteund via online advertising op de website,
programmaboekjes en via E-Nieuwsbrieven
• Vrijwilligers*: gestage uitbreiding communicatiegroep: redacteuren, fotografen, video (nieuw
voor seizoen 2018/2019). Communiceren doen we samen!
* SV Schalkhaar krijgt bij de uitvoering van diverse communicatiewerkzaamheden assistentie van
ReMarkAble communicatie BV in Deventer. Alhoewel dit bureau werkzaamheden tegen een zeer
scherp tarief verricht, blijft het wenselijk (nog meer) communicatieacties door vrijwilligers uit te laten
voeren, teneinde de kosten verder te drukken.

NSA 2017-2018
De NSA (Niet Sport Activiteiten) heeft in het seizoen 2017/2018 drie activiteiten georganiseerd.
18 november de Zwarte Pietenbingo, 17 februari de vossenjacht en 17 maart de bitterballenbingo.
De pietenbingo met aanwezigheid van 2 pieten werd redelijk bezocht. De vossenjacht was wederom
een groot succes, er waren 23 vossen en er deden veel jeugdteams mee. De drie winnende teams
werden later voor hun training beloond met een snoepzakje. De bitterballenbingo leverde een volle
kantine op met mooie prijzen, waaronder voetballen en shirts De NSA heeft in juni ook de lunch
verzorgd tijdens de Meindert Jansen Jeugdvoetbaldag. Thea Wielens heeft (na jaren) aan het eind
van het seizoen afscheid genomen van de NSA, maar er zijn weer enkele nieuwe handbaldames bij
gekomen.
NSA commissie: Dianne Evers, Fleur de Haan, Jose Ellenbroek, Marriet Tuinega, Thea Wielens, Timo
Noordman, Jolanda Bergman, Emma de Haan en Jet van Oldeniel. Henny van Empel was inzetbaar
voor de bar.
BILJART
De dinsdagavond "de croddenhoek" bestaat uit 11 leden waarvan er 9 biljarten. Tevens hebben wij
nog 1 erelid namelijk Jan Hagen.
Helaas is op 26 februari Dirk Jan van den Berg overleden, na 4 jaar lid van SvSchalkhaar te zijn
geweest hebben wij afscheid moeten nemen van Dirk Jan.
Daarnaast heeft Harry Meyerink aangegeven niet meer te biljarten maar wil wel lid blijven van ons
biljartclubje.
De woensdag " kromme keu " bestaat uit 4 leden die ook alle 4 biljarten.
Naast de regelmatige kantinediensten die wij draaien, organiseren wij elk jaar een 10 over rood
toernooi.
In januari 2019 wordt er weer een toernooi georganiseerd, de datums worden volgende
maand bekend gemaakt.
Verder gaan wij gezamenlijk 1 keer per jaar naar een van de hotels van familie Swartjes in Duitsland.
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Tijdens het kampioenengala is van de dinsdag Richard van den Berg gehuldigd als kampioen. Rob
Beltman van de woensdag.
Ter afsluiting van het seizoen spelen de dinsdag en woensdag tegen elkaar, dit doen wij op een
zaterdag.
Mochten er leden zijn die graag willen biljarten, kom gerust een keer langs op de dinsdag of
woensdag.
VERSLAG JEU DE BOULES

Ondanks de al wat oudere deelnemers is ons clubje nog steeds zeer vitaal. Dit uit zich elke keer weer
in een goede opkomst op zowel de maandag- als op de vrijdagmiddag. Er wordt heerlijk gespeeld en
vooral veel gelachen. Een mooie hechte groep. Kijk vooral ook naar de SV Schalkhaar clubliefde,
velen zijn nm. ook nog lid van de z.g. onderhoudsgroep.
Momenteel zijn wij met 19 actieve leden. Helaas heeft Rudie Huizinga moeten stoppen i.v.m.
gezondheidsproblemen. Hij was jarenlang actief lid en voorzitter van ons clubje, waarvoor
noghartelijk dank.
Onze activiteiten beperken zich uiteraard tot het spelen van jeu de boules maar minimaal 2 x per Jaar
gaan wij met elkaar een lekker hapje eten.
Wij kijken dus terug op een goed en fijn jaar.
Joop Span,
Namens de Jeu de Boules

Vrijwilligers van het Jaar
Zal op de ALV bekend worden gemaakt

Afscheid van bestuursleden:
Marcel de Jonge, penningmeester
Hans Wichink, cie sponsoring en exploitatie
Bas Tijhaar nam taak van Wim Groot Koerkamp over en Wim is bestuurslid geworden
Huub Swartjes doet een stap terug, maar blijft wel andere taken uitvoeren

Commissie Ethiek
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Ook dit jaar heeft de commissie Ethiek weer een aantal zaken van grensoverschrijdend gedrag
besproken, begeleid en daar waar dit noodzakelijk was, adviezen gegeven aan het bestuur voor
eventueel te nemen maatregelen.
Het bestuur is blij met deze commissie en tevreden over de wijze waarop de issues onder de
aandacht worden gebracht bij de betrokkenen. Afgelopen seizoen heeft de commissie het
onderwerp grensoverschrijdend gedrag door middel van een presentatie besproken met de leiders
en trainers. Daarbij zijn o.a. onderwerpen besproken zoals grensoverschrijdend gedrag langs de
velden, op de velden, in de kleedkamers en vele vormen van seksueel ontoelaatbaar gedrag, waarbij
ook de mobiele telefoon en de sociale media een grote rol spelen.
Na vele jaren zitting te hebben gehad in deze commissie, hebben Sjerk Kamstra en Marion Wijnberg
te kennen gegeven zich te richten op andere taken en is Henk van Bussel op dit moment het
aanspreekpunt voor deze commissie. Wij hopen op korte termijn vanuit de handbal en de voetbal
nog een kandidaat toe te voegen aan deze commissie

Financieel jaarverslag
Financieel jaarverslag vereniging
Kascontrolecommissie
Zie bijlage
.
Benoeming kascommissie 2016-2017
Gerco Morsink en Richard Schutte gaan nog een jaar door.
Pauze
Vrijwilliger van het jaar
Vrijwilligers van het jaar 2016-2017.
Dit jaar beginnen we met het bekend maken van de vrijwilliger van het jaar bij de handbal. Het is een
vrouw, want vrouwen gaan immers voor, en deze vrouw is onder valse voorwendselen naar de
Horsterhoek gekomen. Zij dacht iemand anders in het zonnetje te gaan zetten. Excuses daarvoor,
maar ze is toch gekomen. Onze vrijwilligster van het jaar 2016-2017 is Pascale Vulgers. Pascale, jij
bent een stille kracht achter heel veel handbal dingen. Handbaldingen die jij graag op achtergrond
regelt, want je wilt zeker niet op de voorgrond treden. Je doet al jaren de coaching en trainingen bij
de jeugd , waarbij jij, heel duidelijk jou technische en tactische handbalkennis deelt. Afgelopen jaar
heb jij ook jou vrijdagavond opgeofferd om samen met Hetty de dames 1 en de A1 te trainen. Pascale
jij brengt met heel veel plezier en gedrevenheid het handbalspel over, dat velen jou vanavond willen
feliciteren met zoveel liefde voor de handbal.
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Je hebt het verdient om in het zonnetje te staan. Proficiat

Eigenlijk willen we iedereen vrijwilliger van het jaar maken, maar er zijn leden die zich
gedurende lange tijd “geruisloos” inzetten voor de vereniging. Je hoort deze mensen nooit
klagen, je ziet ze dikwijls bezig met van alles en nog wat en ze staat altijd klaar om je te
helpen als je er om vraagt. De vrijwilligers van het jaar zijn geworden:
Gerard Ariesen, Leeftijd coördinator mini’s en van de grote groep JO-09 en flinke hulp bij de
LC van de JO-11. Organiseert, Coördineert, heeft uitstekende communicatieve relaties met
ouders, leiders en trainers en is de drijvende kracht achter de pupillen voorwedstrijdjes bij
het eerste elftal.
Als nieuwe penningmeester heeft Marcel de Jonge ongelooflijk veel steun gehad en talloze
vragen beantwoordt en erg veel tijd doorgebracht om alle ins en outs van het omvangrijke
penningmeesterschap op zijn netvlies te krijgen. Gert Meijerink, enorm bedankt voor je
geweldige steun, visie en vriendelijkheid.
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