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Voorwoord
In onze Omni-vereniging heeft het afgelopen jaar ondanks de huidige trends in de sport, een
stabiel seizoen gehad. Er zijn sporten, waarin het ledenaantal drastisch terug liep, zoals
tennis en paardensport, maar ook in onze sporten zagen we een teruggang in het algemeen.
Geen verontrustende aantallen, maar wel een trend in Nederland. De jongere jeugd blijkt in
Nederland t.g.v. de veranderingen in de wedstrijdvormen tevreden te zijn. O.a. Hockey heeft
al vele nieuwe aanpassingen gedaan aan de spelvormen en is daarmee erg succesvol.
Wij hebben ook de behoefte om mee te veranderen met de in beweging zijnde
maatschappij. De handbal groeit stevig, mede dankzij de enorme inzet van de
wervingsgroep. Jongenshandbal is dit jaar succesvol geïntroduceerd en de groei gaat door.
Er is onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden binnen de sporten en dat
resulteert in de start van 7x7 spel en mogelijk Oldstars activiteiten. Zaterdagvoetbal voor
senioren heeft het bestuur uitvoerig besproken, maar om moverende redenen niet kunnen
en willen invoeren. Belangrijkste reden was de overdrukke jeugdbezetting op zaterdag.
Hierbij enige cijfers van de KNVB over onze voetbaltak in de vereniging:
Er werden bij de KNVB in totaal 708.920 wedstrijden gespeeld en er werd meer dan 5
miljoen keer gescoord.
We bij SV Schalkhaar hadden 60 teams, waarvan 10 senioren-teams.
Thuis scoorden we 51% winst, uit 43% winst en we scoorden thuis 2544 keer en uit 2428
keer.
Bij de KNVB stonden afgelopen jaar 177 senioren en 650 jeugdleden ingeschreven. We
speelden de meeste wedstrijden tegen SV Colmschate .
Onze JO11-1 is het meest succesvolle team van SV Schalkhaar met een score van 92%
gewonnen wedstrijden.
Het ledenaantal is nagenoeg gelijk gebleven dankzij de forse groei bij de handbal met een
kleine groei van 16 leden
Bestuur
Het bestuur heeft verder flinke stappen gezet met het beleidsplan en zal dat toelichten op
de ALV. Het beleidsplan is in brede kring besproken met de commissies en samen met deze
commissies zijn we gekomen tot het beleidsplan 2020-2022.
Het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan door Jerom Groot Koerkamp m.b.t. ons
vrijwilligersbeleid. We kunnen constateren, dat daar nog heel wat stappen gezet moeten
worden. Dankzij zijn grote inzet en kennis, hopen we samen met Jerom en enkele
vrijwilligers dit onderzoek vervolg te geven door een vrijwilligerscommissie op te starten.
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We beseffen heel goed, dat we vrijwilligers moeten begeleiden en dat iedereen zo nu en dan
een schouderklopje nodig heeft. Waardering is belangrijker dan belonen. Daarom gaan we
komend jaar inzetten om dit constructief op te pakken.

Bestuurswisselingen
Binnen het bestuur gaan er een aantal functies vacant worden en op de ALV zullen we
nieuwe kandidaten voorstellen voor de vacante plekken.
Hans Bultman zal na 3 jaar zijn werk als secretaris na deze ALV stoppen en tot op heden zijn
we op zoek naar een nieuwe secretaris.
Ruben Bumkens heeft te kennen gegeven dat hij als penningmeester zal stoppen. Ruben’s
verwachtingspatroon strookte niet met de realiteit en mede door drukke werkzaamheden ,
zijn gezin en zijn andere taken binnen SV Schalkhaar heeft hij hiertoe besloten.
Richard Schutte zal als penningmeester voorgedragen worden tijdens de ALV
Albert Vroklage zal ook na drie jaren zijn rol als voorzitter neerleggen.
Het bestuur gaat Peter Visser voordragen als nieuwe voorzitter.
Het bestuur zal verder worden aangevuld met Jeroen van Leeuwen, die de belangen van de
jeugd binnen de voetbaltak op zich zal nemen.

Rookvrij
We zijn vanaf 1 september 2019 op de zaterdagen een rookvrij sportcomplex en kunnen
onze kinderen laten sporten in een rookvrije omgeving. Volgend jaar op 1 september zal het
hele complex rookvrij zijn.
75 jarig Jubileum
De Jubileumcommissie die al opgericht is tijdens de vorige ALV werkt keihard aan het
mooiste jubileum ooit gehouden en alle op poten gezette activiteiten beloven een
spectaculair feest te worden voor jong en oud.
Knappe acties
Het plaatjes boek was een zeer succesvol initiatief, dat op zeer korte termijn georganiseerd
moest worden en er zijn te weinig woorden om de organisatie van dit evenement daarvoor
te bedanken. Het leverde naast prachtige foto’s en een verzameltsunami in Schalkhaar ook
een prachtig bedrag op voor de club. Super Bert en co. , Bo Minnee, de Rabobankacties , De
Grote Clubactie met een geweldig resultaat, Salland Verzekeringen, Vriendenloterij,
Wasstraat-initiatief door de handbal, weer een prachtig jeugdkamp, een openingstoernooi
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en een bijzonder druk bezochte nieuwjaarsreceptie, alsmede de jaarlijks terugkerende
Cantus, Bierpong en andere leuke ledeninitiatieven hebben er voor gezorgd, dat onze
financiële situatie dit jaar aan de goede kant van de streep is gekomen. Grote dank voor
iedereen die op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan dit succes.
Beheer& onderhoud
Ook in het afgelopen seizoen, waarin de zon de temperaturen liet oplopen tot ca 40 graden
en de buien tijden lang schitterden door afwezigheid, werd ons complex tot in de puntjes
onderhouden. We bedanken hierbij de B&O groep voor de vele uren die deze grote groep
vrijwilligers hieraan heeft besteed.
Deze zeer gekwalificeerde groep kan nagenoeg alles maken en toverde voor ieder team
binnen de voetbaltak een eigen ballenrek. Klasse.
Deze vakmensen gaan ook de komende maanden de upgrade van de kantine aanpakken en
we hopen, dat jullie begrip hebben voor de overlast tijdens de werkzaamheden.
Kleding en materialen
Het afgelopen jaar hebben we voor de laatste keer in de “oude” kleding gespeeld en hulde
voor de commissie kleding die ongelooflijk veel uren hard gewerkt heeft om de nieuwe
kledinglijn te selecteren. Tot op de laatste cent nauwkeurig wist deze commissie alles perfect
in kaart te brengen en in goed overleg met onze Stichting is besloten om voor alle trainers en
coaches komend seizoen ook nog all-seasons jassen beschikbaar te stellen.
Ook is na een scherpe berekening van alle materialen besloten om ieder team een eigen rek
met ballen te geven en te voorzien van nieuwe sleutels en sloten. Met de genomen
maatregelen zal het verlies van materialen zeer sterk dalen. Met verantwoordelijkheid over
je eigen rek met materialen, zal de verantwoordelijkheid vergroten en onze kosten sterk
dalen.
De bestuursleden hebben zich ingezet om alle zaken binnen onze grote vereniging zo goed
mogelijk te managen en we beseffen heel goed, dat er zaken blijven bestaan, die niet goed
gaan en er handjes tekort zijn. Toch menen we dat het overgrote deel binnen onze
vereniging prima verloopt. We zijn in ledental iets gegroeid, financieel gezond en hebben het
mooiste complex van Deventer en verre omstreken. We kijken uit naar een nieuw seizoen
met vele sportieve hoogtepunten en plezier op de velden en in de sporthal.

Albert Vroklage
Voorzitter
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S.V. Schalkhaar
Sportcomplex De
Horsterhoek
Bezoek- en postadres:
Horsterhoekweg 9
7433 SV Schalkhaar,

Verslag Algemene Ledenvergadering SV Schalkhaar
Oktober 2018

Algemene Ledenvergadering SV Schalkhaar

Koers houden in een dynamische
tijd
Maandagavond 8 oktober jl. vond de Algemene Leden Vergadering plaats
in het clubhuis op De Horsterhoek. De opkomst was als vanouds en dan
doelen we met name op de aanwezigheid van oude(re) leden. Dit
hoogste overlegorgaan van SV Schalkhaar spreekt de jongere leden
klaarblijkelijk minder aan. Dit betekent in feite dat je je stemrecht te
grabbel gooit. Wie zich niet laat horen tijdens de Algemene Leden
Vergadering heeft in feite geen recht van klagen (tenzij je dit als je
favoriete vrijetijdsbesteding beschouwt).

Voorzitter Albert Vroklage nam de aanwezigen aan de hand en bracht op zijn
kenmerkende aanstekelijke wijze in beeld wat er afgelopen goed is verlopen en
op welke punten er verbeteringen mogelijk zijn. Centrale draad in het betoog van
Albert is het chronische tekort van vrijwilligers, waarbij vacatures enkel door
actieve benadering worden gevuld. In de praktijk betekende dit o.a. dat de
begeleiding van jeugdteams pas op het allerlaatste moment of pas tijdens de
start van het nieuwe seizoen gestalte kreeg. De informatieavond voor (ouders
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van) de jeugdleden droeg hier absoluut in positieve zin aan bij. Voor seizoen
2018/2019 wordt een jeugdbestuur ingericht om voorgenoemde problemen voor
de toekomst te voorkomen. In dit bestuur zal o.a. ‘amazone’ Loes Aarnink zitting
nemen en hopelijk enkele andere kandidaten.

Nadat Albert alle ontwikkelingen uit de doeken had gedaan, vervolgde Frans van
Oldeniel namens de Afdeling Handbal de vergadering. De handbal floreert, zoveel
is duidelijk, waarbij de beleidsmatige aanpak opvalt. Per leeftijdscategorie streeft
de handbal naar minimaal twee teams; één team prestatief en één team
recreatief. Andere aansprekende initiatieven zijn handbal voor buitenschoolse
opvang, handbalclinics en vriendjes- en vriendinnetjes training. Hoogtepunt
vormde het bezoek met drie volle bussen enthousiaste fans aan een
handbalinterland in Eindhoven.

In tegenstelling tot voorgaande jaren werden de vrijwilligers van het jaar niet
aan het eind van de vergadering bekroond, maar al in het slotdeel voor de
pauze. Volkomen terecht natuurlijk, want deze mensen verdienen prominente
aandacht en waardering.

Vrijwilligers Seizoen 2017/2018

Handbal: Karin Melis (wedstrijdsecretaris handbal)
Voetbal: Tamer Kapikiran (afdeling voetbal)
Voetbal: Moniek en Willy Aarnink (administratie)
Voetbal: Henny Huis in ’t Veld en Wim Vrielink (commissie materialen)

Gezonde club

Na de pauze neemt Marcel de Jonge als penningmeester de financiële jaarcijfers
door. SV Schalkhaar is gezond en bestendig, zowel financieel als qua ledenaantal
(in tegenstelling tot veel omringende verenigingen waarbij sprake is van een
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sterke ledenafname). Er is sprake van een positief resultaat van 4.800 euro. Het
betoog van Marcel wordt nagenoeg zonder vragen met instemming ontvangen.
Voor komend seizoen is sprake van een contributieverhoging van 1,6 procent,
corresponderend met de inflatiecorrectie.

Vervolgens treedt Jan Daggenvoorde op als nieuwe quizmaster van SV
Schalkhaar met een aantal uitdagende vragen voor de nieuwe kascommissie.

Van rookarm naar rookvrij

SV Schalkhaar volgt de maatschappelijk trend om het roken te ontmoedigen; in
het bijzonder in een sport gerelateerde omgeving. Derhalve wordt het volgende
plan door de algemene ledenvergadering geaccordeerd:

● Vanaf 1 september 2019 zaterdag rookvrij
● Vanaf 1 september 2020 gehele complex rookvrij
Albert sluit de vergadering met de uitnodiging voor de vrijwilligersavond
op zaterdagavond 3 november 2018, aanvang 19.00 uur. Iedereen die op
enigerlei wijze als vrijwilliger, leider, trainer, barmedewerker etc. een
bijdrage levert, is van harte welkom!

Vervolg jaarverslag 2018-2019
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Verslag Commissie voetbal
Afdeling Voetbal

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

Jeugd
Algemeen:
Afgelopen jaar zijn we gestart met het vormen van een Jeugdbestuur, bestaande uit Loes
Aarnink, Mark Vullink en Jeroen van Leeuwen. Na een kennismaking in september is het
bestuur snel aan de slag gegaan met een eerste verkenning van wat er allemaal te doen is.
Al snel was er een lange lijst van punten.
In eerste instantie wil het bestuur zich richten op de mini’s tot en met JO13. Een van de
eerste prioriteiten was dat men zich eerst wilde richten op het indelingsproces.
Hieraan werd gezamenlijk met het hoofd opleidingen en de leeftijd- coördinatoren hard
gewerkt met als uiteindelijk resultaat de indeling een maand eerder bekend. Informatie
bijeenkomsten met ouders hebben plaatsgevonden waarin uitleg over welke stappen zijn
genomen en het vormen van het kader voor het nieuwe jaar voordat de vakantie begon.
Tijdens en na de vakantie is dit doorgezet in het opstarten van de bloktrainingen en nieuwe
informatie bijeenkomsten over de start van het seizoen.
De komende periode wil het jeugdbestuur zich richten op uitbreiding van het team zodat ook
JO15 tot en met JO19 onder het Jeugdbestuur kan gaan vallen. En verder wil het bestuur
training, indeling en met name de informatievoorziening verder structuur geven en zal er
evenals andere jaren naast de aandacht voor de selecties veel energie gestoken worden in
de breedtesport bij de jeugd.

Jeugdselecties/prestatiesport
Het afgelopen jaar is het dynamische TOP (Technisch Opleidings Plan) weer
bijgewerkt en dit door het Hoofd Opleidingen in samenwerking met jeugdtrainers,
hoofdtrainer en TC. Van belang blijft het dat er steeds wordt gekeken waar wij ons
kunnen en moeten verbeteren. Een onderdeel in het TOP is het Keepersplan onder
leiding van keeperstrainer Martijn Bloemers. De keeperstraining en het integreren
van de keeperstraining in de teamtraining werpt zijn vruchten af en zien we
progressie bij de selectiekeepers.
Er werd gewerkt met 8 selecties vanaf O11-1 t/m O19-1. Bij O19-1 kwamen wij in
de problemen toen de trainer van deze selectie in juni opstapte. Na een aantal
sollicitanten en geen geschikte kandidaat is besloten om het Hoofd Opleidingen
deze selectie onder zijn hoede te laten nemen en in combinatie met een assistenttrainer. We zijn Marcel Emmink hiervoor veel dank verschuldigd.
8

Jaarverslag 2018-2019

Een onderdeel in doorstroom naar de senioren was het elftal O23. Hier speelden
wij een aantal wedstrijden mee en met spelers uit 1, 2, O19-1 en O17-1. Dit willen
we verder uitbouwen, want talent ‘loopt er genoeg rond’. Uiteindelijk zijn er 5 van
de 6 spelers uit O19-1 naar de seniorenselecties gegaan.
De resultaten van de selecties zijn uitstekend te noemen. O11-1 won de dubbel,
O13-1 handhaafde zich in de 2e Divisie, O13-2 werd 3e in de 1e Klasse, O15-1 won
de beker en speelde tot het einde om het kampioenschap, O15-2 handhaafde zich
in de 1e Klasse, O17-1 speelde de finale voor promotie naar de 3e Divisie en verloor
helaas, O17-2 handhaafde zich in de 1e Klasse en O19-1 deed datzelfde in de
Hoofdklasse.
In de ontwikkeling van jeugdtrainers werd weer een stap gemaakt, 2 trainers
behaalden hun diploma bij de KNVB. Daarnaast maakten een aantal spelers weer
een overstap naar diverse BVO’s, in totaal 6 spelers mogen hun geluk gaan
beproeven bij o.a. Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Ook is het afgelopen jaar
besloten om geen toestemming meer te geven om deel te nemen aan BVO
activiteiten voor jeugdspelers t/m O10. Wij zijn fel tegenstander van het te vroeg
scouten door BVO’s en wij hebben hier de ouders en BVO’s via een brief over
geïnformeerd. Dit werd goed ontvangen door ouders, minder door BVO’s maar dat
was te verwachten.

Senioren:
Selecties/prestatiesport
Een bewogen seizoen 2018 -2019 kunnen we vaststellen.
Het afgelopen seizoen kende een moeizame start. De tweede selectie kreeg vroeg in het
seizoen te maken met de gezondheidproblematiek- en het wegvallen van trainer Mike
Wigink.
Voor spelers en vereniging in het algemeen, maar in het bijzonder voor Mike zelf was dit een
enorme teleurstelling. De vereniging en spelers wensen hem heel veel sterkte toe met het
herstel, wat zeker nog een lange periode zal gaan duren.
Het afhaken van een aantal jeugdspelers kort voor de overschrijvingstermijn, die over
moesten naar de senioren was echter ook niet ingecalculeerd.
Het eerste elftal werd na degradatie uit de eerste Klasse wederom ingedeeld in 2J, een
bekende klasse voor SV Schalkhaar 1.
Hoofdtrainer Marcel Geestman begon zijn eerste volledige seizoen bij ons vlaggenschip,
nadat hij het seizoen daarvoor bij SV Schalkhaar in de winterstop begon.
Het eerste elftal kende een wat wisselend seizoen, een paar goede wedstrijden werden
afgewisseld door wat mindere wedstrijden.
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Tot drie wedstrijden voor het einde had SV Schalkhaar 1 nog alle kans om een periode te
pakken, maar thuis tegen Columbia ging het mis en werd er helaas verloren.
Het seizoen liep rustig ten einde en eindigde met 45 punten, een goede subtopper.
Het tweede elftal had andere problemen, zoals hierboven al is aangegeven.
Zonder leider en trainer, maar met een stel positief ingestelde spelers was dit een lastig
seizoen. Al snel werd duidelijk dat het tweede in deze eerste Klasse moest vechten tegen
degradatie.
Het team werd in de wintermaanden getraind door invaller trainer Jip Ellenbroek. Vanwege
zijn blessure was Jip bereid het tweede te begeleiden.
Daarna was Charles Haulussy bereid het 2e trainen tot het eind van het seizoen. De
vereniging dankt beide heren hierbij hartelijk dat zij dit voor de vereniging hebben willen
doen. Uiteindelijk moest het 2e de nacompetitie tegen degradatie spelen en werd het seizoen
toch nog succesvol afgesloten door de beslissingswedstrijd in Holten te winnen.
Een hele knappe prestatie.
Het derde elftal kende een prima seizoen in de derde Klasse onder leiding van Floris Duijff.
Een hoge klassering, maar geen prijs. Dat was het maximale haalbare.
De verwachting is dat komend seizoen de teams nog sterker voor de dag zullen komen,
echter dat moet nog wel ‘even’ waargemaakt worden.
De eerste selectie onder leiding van Marcel Geestman heeft zich versterkt met jongens van
extern zoals Joost Brouwer, Tristan Berghuis, Bram de Haas, Pieter Ebbers.
We zijn ook heel blij en gelukkig dat ook jonge spelers overgekomen zijn vanuit de eigen
jeugd zoals Marijn Roelofs, Luuk ter Mate, Jesper Lucassen, Bekir Eser en Thijs
Jonkergouw. Ook zij zullen kansen krijgen zich te bewijzen in de beide selecties.
Het tweede elftal wordt komend seizoen getraind door Martin Hoitink en begeleid door Floris
Duijff. Met deze begeleiding en een ruime, kwalitatief goede groep zullen er hopelijk
resultaten behaald gaan worden.
Het derde elftal staat onder leiding van beginnend trainer Anton Post.
Hij zal vanaf volgend jaar de trainersopleiding gaan volgen en wil zich verder gaan
ontwikkelen als trainer. Het derde team bestaat uit een mix van jongere en wat oudere
spelers.

Breedte senioren
Afgelopen seizoen hadden we aan het begin breedtesport voor senioren teams vanaf 4e t/m
10e. Het 8e elftal stopte er al snel mee i.v.m. te weinig beschikbare mensen/spelers.
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
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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’.
Het enige lastige is het inpassen van nieuwe leden. Niet alle elftallen staan open voor
nieuwe spelers mits zij deze zelf benaderd hebben. Dit is nog wel een punt van aandacht
alsmede hoe passen we spelers van niet selectie teams jeugd (019-3 etc.) die overgaan naar
senioren in de breedtesport teams in. Goede samenwerking tussen coördinatie breedte
sport en Jeugdbestuur is daarbij van groot belang.

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,
Johan Schintz
Voetbal

Verslag commissie handbal
Jaarverslag seizoen 2018-2019 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.
Vrijwilliger van het jaar 2018-2019: wordt bekend gemaakt op de ALV

.

Jaarverslag seizoen 2018-2019 Commissie Handbal
Algemeen
SV Schalkhaar Handbal heeft als missie om handbal te faciliteren waarbij jong en oud, jongen of
meisje, man of vrouw met plezier deze sport kan beoefenen. We willen handbal bieden op
ieders niveau en ook een club zijn die haar leden bindt.
De handbaltak is in de (oostelijke) regio qua grootte een middelgrote handbalvereniging, en
hoort qua jeugd in de basisschoolleeftijd al enkele jaren bij de grootste 3.
Ledenaantal
Het aantal spelende leden van onze handbalvereniging, exclusief kaderleden bedraagt per
1-7-2019: 168 (Per 1-7-2018 waren dit er 121).
Teams in seizoen 2018-2019
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H-jeugd 1 team
F-jeugd 4 teams
E-jeugd 3 teams
D-jeugd 3 teams
C-jeugd 1 team
B-jeugd 2 teams
Dames Senioren 2 teams
Dames Recreanten 1 team
Heren Recreanten 1 team
Vrijwilliger van het jaar 2017-2018: Karin Melis
Ereleden
SV Schalkhaar heeft dit jaar helaas afscheid moeten nemen van twee ereleden: Hans Geijsen &
Jo Jansen. Zij hebben beiden veel betekend voor de afdeling Handbal.
Commissie Handbalzaken (CHZ)
Onze handbalvereniging bestaat uit CHZ (Commissie HandbalZaken), waaronder een 4-tal
werkgroepen vallen.
Leden Commissie Handbalzaken:
Voorzitter/afgevaardigde hoofdbestuur: Frans van Oldeniel
Penningmeester/werkgroep Groei: Astrid Coobs
Secretariaat/werkgroep Sfeer: Yvonne Meijerink
Bestuurslid/ werkgroep Technische Zaken: Arnaud Mensen
Bestuurslid/werkgroep PR & Communicatie: Selinde Zoetbrood
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Uitgevoerde activiteiten CHZ 2018-2019
- Binding, deelname en ondersteuning bieden bij Regiobijeenkomsten NHV, omnibestuur SV
Schalkhaar en de 4 werkgroepen;
- Initiatieven t.a.v. voldoende sportaccomodatie voor lange termijn nemen en ondersteunen;
- Financieel binnen de begroting gewerkt;
- Materialen op orde houden;
- Vrijwilliger coördinatie;
- Werkgroep overstijgende issues oplossen;
- VOG verklaringen voor alle trainers en coaches boven de 18 regelen;
- CVA: voor alle barmedewerkers (verantwoord alcohol schenken);
- Ledenadministratie ondersteunen en uitvoeren;
- Grote Club Actie ondersteunen en uitvoeren;
- Lief- en leedbetuigingen voor leden en leden van verdienste;
Werkgroep Technische Zaken (wgTZ):
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: Marieke Hegteler, Frans van Oldeniel
- Leeftijdscoördinator C en B: Marieke Hegteler, Laura Wijnberg, Leonie Zomer
- Leeftijdscoördinator D: Rob Haarman (voorzitter)
- Leeftijdscoördinator E: Melanie Lentelink
- Leeftijdscoördinator F/H: Mirjam Vulink
- Lid (contactpersoon CHZ): Arnaud Mensen
- Wedstrijdsecretariaat: Bert en Karin Melis
Uitgevoerde activiteiten wg TZ 2018-2019
- Teams gefaciliteerd met trainers en coaches;
- Scheidsrechters gefaciliteerd aan wedstrijden;
- Opleidings- en ontwikkelplan opgesteld;
- Teamindelingsprocedure opgesteld en toegepast in teamindeling 2019/2020;
- Enquête uitgevoerd naar behoefte aan beach-trainingen in Bathmen en vervolgens besluit
genomen hiermee te stoppen;
- Enquête uitgevoerd naar voorkeuren in locatie en tijden voor het spelen van wedstrijden en
vervolgens beleid op gemaakt en toegepast voor wedstrijdschema 2019/2020;
- 2 informatie/kennissessies georganiseerd met alle trainers en coaches;
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- Nieuwe leden welkom geheten en geplaatst in (nieuwe) teams.
Werkgroep Groei (wg 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)
- Vanessa Liese
- Floor Guitink
- Marielle Wagenvoort
- Joanne Israel
- Michiel de Schipper
- Claire Jeltes
Uitgevoerde activiteiten wg Groei 2018-2019
- Ondersteuning geboden om nieuwe jongenslijn op te zetten. Dit is gelukt met een E-team en
enkele F-jongens als gevolg;
- Als spin off van opzetten jongenshandbal is er ook een mannenrecreantenteam opgericht;
- Organisatie van handbal als brede school activiteit voor Nicolaasschool en De Sleutel en via
Talenthouse in de Vijfhoek
- Het verzorgen van clinics voor basisschoolkinderen tijdens de Koningsspelen, Schalkhaar Life en
Zomerdagkamp.
Werkgroep Sfeer (wg 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, Kaylee Hendricks, Rob Mulder, Yvonne Meijerink, Elles Masman, Wouter van
Kerkvoorde, Melissa Melis, Anke Mensen
Uitgevoerde activiteiten wg Sfeer 2018-2019
Regie en ondersteuning aan alle sfeeracties:
- Handbalkamp D- en E-jeugd;
- Handbalkamp B-jeugd;
- Oplopen E, F en H-jeugd bij dames 1 wedstrijden;
- Oplopen D-jeugd bij eredivisieclub (Dalfsen);
- Pubquiz;
- Organisatie familiemixtoernooi (helaas niet doorgegaan)
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- Deelname aan toernooien. In juni met alle teams naar Achillestoernooi geweest
Werkgroep PR & Communicatie (wg PR&Comm.)
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, Paul Lyczak en Saskia Rietman
Uitgevoerde activiteiten wg PR&Comm. 2018-2019
- Promotiefilmpje oplopen jeugd bij wedstrijd Dames 1
- Up-to-date houden van de website
- Teamfoto’s
- Foto van de week
- Promotie activiteiten binnen de vereniging
Vooruitblik 2019/2020
In het jaar 2019/2020 zijn er binnen de handbalafdeling de volgende speerpunten:
- Initiatief verbeterde sportaccommodatie verstevigen (CHZ);
- Actief blijven werven naar vrijwilligers;
- AVG, VOG en CVA verder doorzetten en bijhouden;
- Grote Club Actie verder ontwikkelen voor gehele vereniging;
- Vrijwilliger coördinatie (CHZ);
- Opleiding en ontwikkeling trainers,coaches en scheidsrechters (wgTZ);
- Handbalkamp ABC-jeugd (wg Sfeer);
- Behoud en uitbouw jongenshandbal (alle werkgroepen en CHZ);
Afsluitend
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 exploitatie Cie. heeft afgelopen jaar wederom 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 op drukke dagen. Handjes zijn hierbij meer dan welkom.
Bezetting vergaderruimtes wordt ingevuld in het reserveringsboek, dat achter de bar
aanwezig is.
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Trends in seizoen 2018-2019
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.
Het is erg fijn, dat de exploitatiegroep ieder jaar weer erg haar best doet om alle bardiensten
in te vullen en op de bijzondere avonden zoveel mogelijk invulling geeft aan deze diensten.
Het is een trend, dat dit invullen steeds lastiger wordt. Kom de exploitatiecommissie helpen
met hun belangrijke werk.
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. De
exploitatiecommissie is erg belangrijk voor de vereniging en draagt voor een zeer belangrijk
deel bij aan onze gezonde financiële status.
Hoogtepunt
Er waren dit jaar vele hoogtepunten, waarbij de exploitatie-cie een niet te onderschatten rol
speelde. De interlands Dames onder 16 Nederland- Amerika en het Dames Top
Talententoernooi was niet alleen uniek , maar ook nog eens zeer druk bezocht. Hulde voor
de vrijwilligers, die dit weekend zo succesvol gemaakt hebben. Ze regelden ca 300
lunchpakketten, megaveel drankjes en koffie, ze regelden opkomstmuziek en voor de
volksliederen, zetten de markeringen op de velden, hielpen met alles en nog wat en de
KNVB was enorm tevreden over onze inzet. Gevolg: volgend jaar komen ze weer naar ons
complex, dankzij jullie, vrijwilligers.!!!
Daarnaast waren er zeer drukke avonden en dagen zoals o.a. de nieuwjaarsreceptie, de
vrijwilligers avond, de ALV en natuurlijk de Fun-avonden voor leden.

Bezetting exploitatie commissie
De bezetting van de exploitatiecommissie was afgelopen jaar:
Bestuursverantwoordelijke: Albert Vroklage
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
Lars Bultman, lid
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Verslag commissie sponsoring
Het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie de sponsorinkomsten weten te
verbeteren. 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 is op hetzelfde niveau gebleven, maar naar het zich
nu laat aanzien krijgt onze commissie vanuit de afd. Handbal versterking van een tweetal
personen, waardoor wij hopen om de doelstellingen voor het komend seizoen weer met
glans te behalen.
De stijging van de sponsorinkomsten is mede tot stand gekomen door de sportplaatjes-actie,
welke in samenwerking met PLUS - Joffrey ter Horst werd georganiseerd. De advertenties
van de sponsoren in het verzamelalbum brachten bijna vier mille op!
Ook heeft de sponsorcommissie afgelopen voorjaar/zomer heel veel energie gestoken in het
verlengen van de sponsorcontracten van alle shirt-sponsoren, aangezien er voor de
komende 3 jaar weer een nieuwe kledinglijn op stapel stond.
Verder hebben wij weer enkele nieuwe sponsoren geworven afgelopen jaar.
Ook werd er een sponsorbijeenkomst georganiseerd, welke druk bezocht werd en door alle
aanwezige sponsoren zeer gewaardeerd werd. Spreker Bram Tankink vertelde boeiende
verhalen uit zijn roemruchte wielercarrière.
De economische vooruitzichten zijn gunstig om komende tijd nog meer nieuwe sponsoren te
werven. Ook zullen wij alle mogelijkheden onderzoeken om nieuwe soorten van reclameuitingen op 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
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Verslag commissie Communicatie

SV Schalkhaar is wonderful
SV Schalkhaar is blij met haar PR-vrijwilligers. Informatie draagt bij aan
een goed imago van SV Schalkhaar. Het gevolg: een club die leeft en nog
steeds groeit in alle geledingen!

De communicatiecommissie bestond gedurende seizoen 2018/2019 uit een groep
enthousiaste en deskundige vrijwilligers, die met Selinde Soetbrood, Yahaira Jansen,
Marjolein Vloedgraven, Bart Veldhoen, Inge Groters, Jolanda Bergman, Bas Tijhaar, Sandra
Koppenhöfer, Linda Buzing en Wim Groot Koerkamp een mooie doorsnede vormen van
onze vereniging.

In combinatie met de professionele ondersteuning door sponsor/communicatiebureau
ReMarkAble zorgen ze voor een structurele informatievoorziening binnen en buiten SV
Schalkhaar. Bij ReMarkAble speelt Sanne Huntink een centrale, operationele rol. Naast het
beheer van de website en het verzenden van E-Nieuwsbrieven zorgt Sanne eveneens voor
het coördineren van het mailverkeer en Google Drive.

Rolverdeling:
Handbal (incl. Website en Social media): Selinde Soetbrood, Yahaira Jansen, Marjolein
Vloedgraven
Video: Bart Veldhoen
Fotografie: Inge Groters, Sandra Koppenhöfer, Linda Buzing
Kopij: Jolanda Bergman, Bas Tijhaar
Coördinatie/Beheer website voetbal en algemeen, Social Media voetbal en
algemeen/E-Nieuwsbrieven: Wim Groot Koerkamp

E-Nieuwsbrieven
Tien keer per jaar verschijnt een E-Nieuwsbrief die naar alle leden van SV
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Schalkhaar wordt verstuurd.
Aanleveren materiaal -> Verschijning E-Nieuwsbrief
20 augustus 2018 -> verschijning 23 augustus 2018
17 september 2018 -> verschijning 20 september 2018
15 oktober 2018 -> verschijning 18 oktober 2018
12 november 2018 -> verschijning 15 november 2018
17 december 2018 -> verschijning 20 december 2018
11 februari 2019 -> verschijning 14 februari 2019
11 maart 2019 -> verschijning 14 maart 2019
15 april 2019 -> verschijning 18 april 2019
13 mei 2019 -> verschijning 16 mei 2019
11 juni 2019 -> verschijning 13 juni 2019
Door het grote aanbod aan kopij is ook in de maand januari en juli 2019 een nieuwsbrief
verschenen. De nieuwsbrieven worden gretig geopend en gelezen getuige het hoge
openingspercentage van ± 70 procent en de grote mate van doorklikken naar de website
www.svschalkhaar.nl

Social media
Ook op social mediakanalen zoals Facebook (835 volgens), Twitter (1.700 volgers),
Instagram (663 volgers) en YouTube roert SV Schalkhaar zich nadrukkelijk. De
communicatiecommissie hecht er veel waarde aan om naast alle informatieve berichten ook
ludieke items te brengen. Originele foto’s en video’s scoren goed en leiden tot significant
hogere interactie. Spijtig genoeg is het afgelopen seizoen slechts één video geproduceerd.
Reden om dit voor het komende seizoen pragmatischer aan te pakken. Simpelweg door
gebruik te maken van smartphones.

75-jarig Jubileum
De Algemene Ledenvergadering medio oktober 2018 vormde het startsein van de
Jubileumcommissie, waarin een groot aantal vrijwilligers uit de jubileumcommissie eveneens
zitting hebben. Gedurende het restant van seizoen 2018/2019 zijn voorbereidingen getroffen,
plannen gesmeed en werd op 1 september 2019, precies één jaar voor het 75-jarig bestaan,
gestart met diverse donatie-, merchandise- en sponsoracties.
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Plannen 2019/2020
Komend seizoen staat in het teken van het 75-jarig bestaan van SV Schalkhaar; op 1
september 2020 bestaat SV Schalkhaar precies 75 jaar. Het programma van de
Jubileumcommissie staat bol met activiteiten. Activiteiten die aangekondigd en vastgelegd
dienen te worden middels tekst, foto’s en (bij voorkeur) video’s!

Daarnaast onderneemt de communicatiecommissie haar ‘vaste’ activiteiten, w.o. de
teamfotografie (aangepaste werkwijze), E-Nieuwsbrieven en het ‘recyclen’ hiervan op de
website en via social media (Facebook, Twitter, Instagram). Inhoudelijk is een link naar 75
jaar SV Schalkhaar de rode draad.
Wim Groot Koerkamp

NSA 2017-2018
De NSA (Niet Sport Activiteiten commissie) heeft in het seizoen 2018/2019 drie activiteiten
georganiseerd. 17 november de Zwarte Pietenbingo, 2 maart de vossenjacht en 30 maart de
bitterballenbingo. De pietenbingo, met aanwezigheid van 2 pieten, werd redelijk bezocht.
De jaarlijkse vossenjacht blijft een topper onder de jeugd. Er deden 16 teams met
begeleiding mee, ofwel 82 jeugdleden. 23 vossen moesten er worden gezocht rondom
basisschool De Sleutel in Schalkhaar. De drie winnende teams werden later voor hun
training beloond met een snoepzakje. De bitterballenbingo werd goed vertegenwoordigd
door handbalmeiden. Er waren dan ook mooie prijsjes te winnen waaronder een voetbal
en/of handbal.
Dit seizoen zal ook voor de NSA in het teken staan van het 75-jarig jubileum.
NSA-commissie: Dianne Evers, Fleur de Haan, Jose Ellenbroek, Marriet Tuinega, Timo
Noordman, Jolanda Bergman, Emma de Haan en Jet van Oldeniel. Henny van Empel is
inzetbaar voor de bar.
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BILJART
De biljart bestaat uit de dinsdagavond “de Croddenhoek” en de woensdagavond “de Kromme
Keu “.
De Dinsdag heeft 11 leden waarvan er 10 biljarten. De woensdag heeft 9 leden waarvan er 7
biljarten.
29 juni 2019 is Harry Meijerink overleden. Harry was ons langst spelend lid.
Naast de regelmatige kantinediensten die wij draaien, organiseren wij elk jaar een 10 over
rood toernooi.
Afgelopen januari is het toernooi gespeeld en de winnaar was Roy Holleman.
In April 2020 wordt het 10 over rood toernooi weer gespeeld, meer informatie volgt via de
nieuwsbrief op de website van S.V.Schalkhaar.
Tijdens het kampioenengala is van de dinsdag Roy Holleman gehuldigd als kampioen en van
de woensdag Hanock Kainama.
Ter afsluiting van het seizoen heeft de dinsdag tegen de woensdag gespeeld. De dinsdag
was uiteraard weer de beste.
Mochten er leden zijn die graag willen biljarten, kom gerust een keer langs op de dinsdag of
woensdag.

VERSLAG JEU DE BOULES

Wij hebben met ons Jeu de boules clubje een jaar achter de rug met wisselend erg veel
plezier maar ook het gemis van enkele gewaardeerde jeu de boules vrienden.
Helaas zijn Hans Geijsen en Wim Tempelman overleden en is Hennie Huis in t Veld
opgenomen in het Sint Jozef.
Wij zijn dus nog maar met 17 man actief.
Ondanks deze gebeurtenissen hebben wij nog erg veel plezier in dit spel en hopen nog lang
door te gaan.
Wij zouden nog wel enkele nieuwe leden kunnen gebruiken. Aanmelden kan en mag altijd.
Dus gepensioneerd en zin stuur mij dan even een berichtje. Joop_span@kpnmail.nl
Buiten onze actieve dagen op maandag – en vrijdagmiddag vanaf ca. 14.00 uur gaan wij ook
enkele keren per jaar gezellig uit eten en zijn onze hapjes en drankjes na afloop van het
gooien erg lekker en gezellig.
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Dit hoort bij onze visie “” GEZELLIGHEID STAAT VOOROP “”

NAMENS DE Jeu de boules groep.

Joop Span

Vrijwilligers van het Jaar
Zal op de ALV bekend worden gemaakt

Commissie Ethiek
Het bestuur is blij met deze commissie en zeer tevreden over de wijze waarop de issues
onder de aandacht worden gebracht bij de betrokkenen. Vorig 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. Toch ervaren we nog teveel grensoverschrijdende zaken, die voornamelijk
voorkomen binnen de voetbaltak van onze club. Het advies van deze commissie is bijzonder
deskundig en goed onderbouwd, zodat we als bestuur de juiste maatregelen konden nemen.
Dank voor alle uren die jullie hieraan besteed hebben.
De commissie bestaat uit:
Henk van Bussel, Patricia Grave en Rob Revet.

Financieel jaarverslag ( alleen op ALV)
Financieel jaarverslag vereniging
Kascontrolecommissie
Zie bijlage: zal gepresenteerd worden op ALV
.
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Benoeming kascommissie 2019-2020 op ALV

Benoeming bestuursleden

Ruben Bemkens, penningmeester, niet herkiesbaar
Hans Bultman, secretaris, niet herkiesbaar
Albert Vroklage Voorzitter, niet herkiesbaar
Voorstel kandidaten bestuur:
Richard Schutte, penningmeester
Peter Visser, voorzitter
Secretaris, vacant
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