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Voorwoord
Het seizoen 2019 – 2020 is natuurlijk overschaduwd door de coronacrisis die vanaf
medio maart 2020 is gaan spelen. Daardoor hebben we het handbal- en
voetbalseizoen niet kunnen afmaken. De kabinetsmaatregelen hebben er toe geleid
dat de KNVB en het NHV verplicht werden om alle competities per dat moment stil te
leggen waardoor er geen kampioenen en degradanten uitgeroepen zijn. Wij hebben
ook binnen onze vereniging op dat moment alles stil moeten leggen en zelfs het
complex moeten sluiten. Een situatie die zich nog nooit eerder in ons 75 jarig
bestaan heeft voorgedaan. We kunnen dus rustig stellen dat het wel een heel
bijzonder seizoen is geweest.
Het bestuur wil alle leden, afdelingen en commissies een dik compliment geven voor
de manier waarop op deze situatie is ingespeeld. De wijze waarop onderling is
gecommuniceerd om alles op een goede en veilige manier te laten verlopen verdient
een dikke pluim, chappeau !
De corona tijd heeft ons natuurlijk de nodige hoofdbrekens gekost. Niet alleen om
alles goed te laten verlopen maar het heeft ook een aanzienlijke impact op de
financiële positie van onze vereniging. Met name de onzekerheid over het al dan niet
uitblijven van een 2e Corona golf en de terugloop van het ledenaantal maakt het
enorm lastig om voor het komende seizoen een sluitende begroting te kunnen
presenteren. In het financiële verslag en de begroting vindt u alle cijfers en een
toelichting daarop terug.
SV Schalkhaar telt ultimo juni 2020; 1279 leden onderverdeeld in 995 leden voor
voetbal en 238 leden voor handbal. Het ledenaantal is ten opzichte van het seizoen
2018-2019 per saldo met 50 leden licht gedaald. De grootste daling is te zien bij de
jeugd met 78 leden. Daar tegenover staat een groei van 25 leden bij het senioren
voetbal.
Het ledental bij de handbal blijft overeenkomstig de voorgaande jaren stevig
doorgroeien. Het ledental staat daar nu op 238.
Beleid
Het bestuur heeft tijdens de vorige algemene ledenvergadering het nieuwe meerjaren beleidsplan 2019 – 2022 gepresenteerd. In het afgelopen seizoen is dit verder
uitgewerkt naar beleid op het gebied van Jeugd (indeling en selectie), Financiën
(budget, begroting en salarishuishouding), Discriminatie (onderdeel
gedragsconvenant en huishoudelijk reglement) en (beach) handbal. Daarnaast is in
samenspraak met de commissie Ethiek bereikt dat voor al het jeugdkader een
Verklaringen omtrent gedrag (VOG's) verkregen is. Momenteel ligt er nieuw beleid
voor van de afdeling Exploitatie.
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Bestuurswisselingen
Sinds de vorige Algemene ledenvergadering is het bestuur in een nieuwe setting van
start gegaan. Met een nieuwe penningmeester in de persoon van Richard Schutte,
Jeroen van Leeuwen als vertegenwoordiger vanuit het jeugdbestuur en Peter Visser
als nieuwe voorzitter was het natuurlijk wel weer even op elkaar inspelen. Johan
Schintz als bestuurslid Voetbalzaken (selectie) heeft te kennen gegeven dat hij het
bestuur gaat verlaten. Zijn plaats wordt ingenomen door Richard van Beek. De plek
van secretaris is nog vacant.
75 jarig Jubileum
De Jubileumcommissie is het afgelopen seizoen steevast doorgegaan met het
organiseren van allerlei acties om zo het jubileumfeest te kunnen houden. Helaas
heeft ook voor hen de Corona situatie roet in het eten gegooid. Vanaf medio maart
zijn alle acties helaas uitgesteld en hopen we nu het feest alsnog van 24 t/m 27 juni
2021 te kunnen vieren.
Beheer& onderhoud
Ook in het afgelopen seizoen, 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.
Sporthal
Direct na de vorige Algemene ledenvergadering heeft het bestuur de oriëntatie op de
verplaatsing van de sporthal Schalkhaar weer opgepakt. Het streven is om een
sporthal binnen het eigen complex gerealiseerd te krijgen om zo de Handbalafdeling
op ons complex een eigen thuis te geven en daarmee de afstand tussen de
voetbaltak en de handbaltak te verkleinen. Bovendien zou het hebben van een
sporthal dicht bij de kern van het dorp nog extra mogelijkheden bieden. In dat kader
hebben we in de loop van dit seizoen, samen met de stichting Sporthal en de
stichting Sportvoorziening Schalkhaar, gesprekken gevoerd met de
Volleybalvereniging AVIOR. Na verloop van tijd heeft AVIOR er echter toch voor
gekozen om te streven naar een thuishonk in de Scheg. Momenteel zijn we met
eerder genoemde stichtingen in gesprek om het hoofddoel, een sporthal op ons
eigen complex, alsnog na te streven.
Vrijwilligers
Een grote vereniging als SV Schalkhaar heeft geen bestaansrecht zonder de inzet van vele
vrijwilligers. Het is onvoorstelbaar hoeveel werk zij verrichten voor de vereniging. En het
bestuur is dan ook zeer dankbaar voor deze inzet. Zonder vrijwilligers, geen vereniging.
Ondanks dat veel mensen zich inzetten hebben nog steeds aanvullende behoefte aan
mensen om ons te helpen om alles in goede banen te leiden. Wij hopen dat ook (ouders van)
nieuwe leden zich willen inzetten om het sporten (voor hun kinderen) goed te laten verlopen.

SV Schalkhaar dat zijn we samen !!!
Peter Visser, voorzitter
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Verslag ALV 2018 – 2019
Oktober 2019

Van de Algemene ledenvergadering vorig jaar is geen verslag gemaakt. Voorzitter Albert
Vroklage heeft aan de hand van vele sheets een uitgebreide presentatie gegeven waarin hij
alle afdelingen van de vereniging heeft belicht. Hierover zijn in de rondvraag geen
aanvullende vragen meer gesteld.
Tijdens de vergadering zijn er vrijwilligers van het jaar gekozen. Dit zijn voor de Voetbal
Beheer en Onderhoud, John Rabelink, Harry Huisman en Gerard Groot Koerkamp en voor
de Handbal, Marieke Hegteler.
Aftredende bestuursleden:
Ruben Bumkens, penningmeester, niet herkiesbaar
Hans Bultman, secretaris, niet herkiesbaar
Albert Vroklage Voorzitter, niet herkiesbaar
Gekozen nieuwe bestuursleden:
Richard Schutte, penningmeester
Peter Visser, voorzitter
Secretaris, vacant

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

Jeugd
Net zoals alle andere activiteiten binnen de vereniging heeft de jeugd ook veel last gehad
van Corona. Lange tijd mocht er niet gespeeld worden en toen we weer begonnen was het
eerst even beperkt tot maar 1 trainingsmoment.
Helaas konden we niet zoals de voorgaande jaren informatie bijeenkomsten houden waarin
we uitleg geven over het proces rondom indelen. Dankzij de inzet van velen is het ons toch
gelukt om de sessies digitaal te houden. En dit was een mooie manier om onze informatie
toch te delen. Een nadeel was wel dat we minder interactie met elkaar hadden dan wanneer
we elkaar live hadden gezien.
Inmiddels zijn alle competities weer gestart en zijn we ondanks de nog steeds geldende
maatregelen weer lekker aan het voetballen.
We merken ook dat iedereen binnen de vereniging ons beter weet te vinden. Dat vraagt veel
van onze toch wel krappe bezetting. Hierbij dus ook nog even de oproep om je aan te
melden voor een rol in ons bestuur en zo deel uit te maken van de ontwikkeling van onze
voetbaljeugd.
Voor komend jaar gaan we verder met onze ingezette koers!
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Senioren
Selectieteams
Een zeer bewogen voetbalseizoen, een seizoen die we niet eerder hebben meegemaakt.
Dat een competitie in de maand maart wordt stilgelegd is in de geschiedenis nooit
voorgekomen, dit alles vanwege het Coronavirus dat Nederland geheel lam legde.
De maanden april en mei, wat normaal interessante maanden zijn, maanden waar de
beslissingen vallen vanwege kampioenschap, promotie of degradatie.
Voor SV Schalkhaar 1, getraind door hoofdtrainer Marcel Geestman, was het seizoen in
maart eigenlijk wel gespeeld. Om eerlijk te zijn was het team op beslissende momenten niet
opgewassen tegen een aantal goede tegenstanders.
Met name Columbia had zich begin van het seizoen behoorlijk versterkt en leek af te
stevenen op het kampioenschap. Wisselend werd er gepresteerd, zo werden goede
wedstrijden afgewisseld met nederlagen tegen o.a. SV Wijhe 92, een tegenstander die ons
afgelopen seizoen bepaald niet lag.
Een plek net onder de topploegen in deze tweede Klasse J was dan ook het hoogst
haalbare. Weinig wisselingen in de eerste selectie met een groot aantal jonge spelers, geeft
de mogelijkheid om door te groeien met deze groep.
Wellicht zal ons vlaggenschip ons komend seizoen verrassen.
Voor SV Schalkhaar 2, getraind door Martin Hoitink, was het einde van het seizoen wel erg
zuur. Dit team, met enkele versterkingen (o.a. Mattis Janse vanuit de eerste selectie) deed
volop mee om het kampioenschap in de eerste klasse. Het had zomaar gekund dat dit team
in de maand mei op de platte wagen door ons dorp zou rijden, echter we zullen dit nooit
weten.
Dit seizoen is Martin gestopt en wordt opgevolgd door Cees Marbus, met zijn ervaring in het
betaald voetbal gaan we ervan uit dat het tweede elftal weer mee zal doen om de bovenste
plaatsen in deze eerste klasse.
Gezien het aantal jeugdspelers die op niveau bij SV Schalkhaar willen blijven voetballen is er
door de vereniging besloten om van ons derde elftal weer een selectieteam te maken. Dit
team wordt getraind door Anton Post, die dit seizoen zijn trainersdiploma hoopt te halen.
Het derde team, afgelopen seizoen uitkomende in de derde klasse, heeft goed gepresteerd
en stond ruim bovenaan in deze klasse. Kampioenschap lag dus zeker in het verschiet,
jammer dat dit niet plaats heeft mogen vinden.
De vereniging SV Schalkhaar heeft bij de KNVB aangevraagd om het derde elftal een klasse
hoger te laten spelen, dit is door de KNVB gehonoreerd.
In maart is er door de vereniging geïnventariseerd, welke mutaties zouden er plaats vinden
en kunnen we van het derde elftal een selectieteam maken. Al snel werd duidelijk dat we
voldoende spelers hebben die ambitie en kwaliteit hebben om op selectieniveau te
voetballen.
Maar liefst 57 spelers waren te verdelen over de 3 senioren selectieteams. Van buitenaf zal
komend seizoen Bjorn Duteweert van Helios onze eerste selectie versterken.
Daar voor een paar jaar geleden diverse jeugdspelers de overgang naar de senioren niet
zagen zitten en afhaakten, zijn we nu trots dat talentvolle spelers nu wel de overgang maken
naar de senioren en waarvan er diverse spelers dit seizoen in de selectie zullen spelen.
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Maar liefst 6 jeugdspelers gaan onze selectie versterken; Luuk Leemkuil, Taco Oldenhof,
Florian Zekaj, Gijs Hoogeslag, Lennen Duteweert en Damion Lucassen.
Dit betekent voor komend seizoen dat de selectieteams op een mooi niveau acteren;
SV Schalkhaar 1; tweede klasse
SV Schalkhaar 2; eerste klasse
SV Schalkhaar 3; tweede klasse
Breedte senioren
Ook hier een bewogen en een bijzonder voetbalseizoen, een seizoen zoals niet eerder
meegemaakt. De competitie is de maand maart stilgelegd, geen degradanten en ook geen
kampioenen dit jaar.
In het algemeen wordt er zoals bekend 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 ook afgelopen seizoen weer geen nare of vervelende incidenten geweest en
staat sportiviteit en plezier zoals gezegd altijd voorop.
Onderling werden er over en weer spelers uitgeleend en uitgewisseld. Dit kon mede omdat
er genoeg en ook prima onderling contact en overleg was tussen de elftallen.
Lagere senioren kunnen gelukkig gewoon veel dingen zelf regelen en de teams zijn
'zelfvoorzienend' en ook hier is weinig hulp en/of coördinatie van 'boven af' nodig.
Het enige lastige blijft soms het inpassen van nieuwe leden. Helaas staan niet altijd alle
elftallen open voor nieuwe spelers, mits zij deze zelf benaderd hebben. Het gaat weliswaar
beter en beter maar dit blijft 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. Voor volgend seizoen zijn we hier overigens goed in geslaagd door wederom
goede samenwerking tussen coördinatie breedte sport en Jeugdbestuur met name voor de O
19, welke daarbij van groot belang is. Volgend seizoen spelen we met in totaal 11 senioren
teams, incl de selecties 1, 2 en 3.
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

Handbal
Inleidend
Het seizoen 2019-2020 was een zeer bijzonder seizoen wegens de coronapandemie. Vanaf
medio maart 2020 werden alle trainingen en wedstrijden gestaakt. Vanaf mei kon er
voorzichtig weer worden begonnen met de trainingen. In het seizoen 2020-2021 zullen de
wedstrijden weer kunnen worden opgepakt, echter waart het virus nog rond, dus niets is
zeker.
In de tussentijd heeft de handbaltak zich wel gewoon voorbereid op het nieuwe seizoen en
daarnaast de tijd ook benut om een leden enquête te houden met als doel een herijking van
het beleid; het onderzoeken wat we kunnen verbeteren en het in kunnen vullen van
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openstaande vacatures. De enquête, die door ongeveer de helft van alle leden is ingevuld,
leverde een schat aan informatie op, die is verwerkt in de missie, speerpunten, concrete
verbeteracties en ingevulde vacatures. De leden geven de handbalvereniging een 8,0 als
cijfer!
Missie en speerpunten
De missie van de handbaltak, die naar aanleiding van de leden enquête onveranderd is,
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:
Beachhandbalvelden en een (nieuwe) sporthal bij de Horsterhoek
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
Organisatie en uitgevoerde acties
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 2019-2020:
Enquête gehouden onder alle leden in mei 2020, resultaten besproken binnen de
werkgroepen en borging verbeterpunten
Vrijwilliger van het jaar 2019-2020 voorgesteld: Marieke Hegteler
Financieel binnen de begroting gewerkt
Trekker van het speerpunt om beachhandbal en een (nieuwe) sporthal bij de
Horsterhoek gerealiseerd te krijgen
Vrijwilligerscoördinatie; er zijn veel nieuwe vrijwilligers gevonden n.a.v. de leden
enquête
VOG verklaringen regelen voor alle trainers en coaches boven de 18
Regio-overleg met buurtverenigingen, 2x per jaar
 Deelname in het omnibestuur
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:
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Leeftijdscoördinator Dames:
Leeftijdscoördinator C en B:
Leeftijdscoördinator D:
Leeftijdscoördinator E:
Leeftijdscoördinator F/H:
Lid (contactpersoon CHZ):
Lid:
Wedstrijdsecretariaat:
Adviseur

Eugenie de Haan (in 2020/2021: Claire Jeltes)
Rob Haarman (in 2020/2021: vacant)
Rob Haarman (voorzitter) (in 2020/2021: Melanie
Lentelink)
Melanie Lentelink (in 2020/2021: Annemarie Overman)
Rob de Groot (in 2020/2021: Richard Bennink en
Maartje Weekamp)
Arnaud Mensen
Mirjam Vulink
Bert en Karin Melis (in 2020/2021: Mariska Ten Hoorn
Boer)
Joke Balster

Uitgevoerde hoofdtaken van de werkgroep Technische Zaken zijn:
Opleiding trainers en coaches goede start mee gemaakt m.m.v. handbalschool Raalte
in maart 2020, helaas voortijdig moeten afbreken door covid-19
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
1-7-2020: 188. (Per 1-7-2019 waren dit er 168)
Teams in seizoen 2019-2020:
F - jeugd
5 teams
E - jeugd
4 teams
D - jeugd
3 teams
C - jeugd
2 teams
B - jeugd
1 team
A – jeugd
1 team
Dames Senioren
2 teams
Dames Recreanten 1 team
Heren Recreanten
1 team
De leden van de werkgroei Groei zijn:
Claire Jeltes (CHZ), Astrid Coobs ,Floor Guitink (stopt), Mariëlle Wagenvoort, Joanne Israel
Uitgevoerde hoofdtaken van de werkgroep Groei:
Coördinatie van wervingsacties om jongens te werven
Coördinatie van werving van kinderen middels bijvoorbeeld Brede School en Sportstarz
acties
Ondersteunen en coördineren van wervingsacties voor teams die hulp nodig hebben (zoals
damesrecreanten in het seizoen 2019-2020)
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 ledenenquete blijkt dat onze leden erg tevreden zijn over de sfeer
en saamhorigheid binnen de vereniging. Dit willen we natuurlijk graag behouden!
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Leden WG Sfeer:
Yvonne Meijerink (CHZ), Elles Masman, Anke Mensen, Rob Mulder, Kaylee Hendricks ,
Wouter van Kerkvoorde (stopt), Annemiek Spliethof (nieuw)
Uitgevoerde acties 2019-2020 zijn:
Handbalkamp in Hulshorst, 1e weekend in september met D en E jeugd;
Oplopen E en F teams met dames 1
Oplopen jongensteam met Heren recreanten
Handbalkamp C jeugd georganiseerd naar België in het paasweekend, helaas kon dit door
covid-19 niet doorgaan, hetzelfde geldt voor het A en B kamp, die zouden naar Denemarken
gaan
Diverse overige activiteiten, waaronder pubquiz voor 18+, wedstrijden bezoeken van o.a.
eredivisieclub Voorwaarts met C jeugd, GCA activiteit voor de jongste jeugd, familie
mixtoernooi tijdens 75- jarig bestaan, kon ook niet doorgaan vanwege covid-19
Mascotte & Beach vlaggen besteld
Plannen 2020-2021:
Activiteiten doorzetten in 2021, proberen iets beter te spreiden (dit is een verbeterpunt uit de
leden enquête).
Werkgroep PR & Communicatie
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
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 2019-2020:
Actie met Plus met omni: handbal plaatjes actie
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.
Afsluitend
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. Vacatures zijn er altijd
en we proberen door gericht mensen te benaderen en het werven via de digitale nieuwsbrief
deze in te vullen. Ook nieuwe leden worden al bij de aanmelding gevraagd in welke richting
men vrijwilligerswerk zou willen doen.
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
Het afgelopen seizoen werd voor het eerst gespeeld in kleding van de “nieuwe” kledinglijn.
Naast nieuwe wedstrijdkleding waren er ook nieuwe coachjassen beschikbaar voor de
trainers en leiders van de teams, met een maximum van 3 jassen per team. Verder werd
voor alle teams een eigen, af te sluiten, ballenrek gerealiseerd.
De inleverdata blijven momenten van aandacht. Niet alleen om ook op die data in te leveren,
maar ook de staat waarin het verkeerd. Zeker de wedstrijdshirts dienen centraal gewassen te
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worden, dus niet op de speler uitgeven! Niet alle kleding werd op tijd ingeleverd. Dit geldt ook
voor de materialen. Hoewel door het invoeren van eigen ballenrekken en schadevergoeding
voor vermiste ballen het aantal vermiste ballen in een seizoen zakte van 97 naar 15, vergen
ook de andere materialen de aandacht. Er worden te weinig hesjes en petjes ingeleverd. Een
groot deel van de hesjes wordt vies ingeleverd. Graag aandacht voor deze punten!
In de zomerperiode werd alles geïnventariseerd en waar nodig aangeschaft, zodat iedereen
een hopelijk prettig en volledig seizoen tegemoet gaat. Het huidige contract voor kleding en
materialen loopt af op 30 juni 2021. Inmiddels is een projectgroep gestart met als doel een
nieuw contract af te sluiten met ingang van 1 juli 2021
Harry Huisman

Tuchtzaken
Als je kijkt naar het totaalbedrag van de boetes van het afgelopen seizoen voor de gele en
rode kaarten en het niet opkomen bij competitiewedstrijden is dat ongeveer gelijk aan het
vorig seizoen, er rekening mee houdend dat door de corona de competitie 2 maanden
eerder is gestopt en dat er dit seizoen ca. € 600 minder aan boetes is betaald aan de KNVB.
Wat wel opvalt, is dat de JO19-1 veel meer gele kaarten hebben geïncasseerd dan het
seizoen ervoor en het 4e elftal meer gele kaarten scoort dan het 3e elftal, en dat klopt
verhoudingsgewijs niet helemaal.
Boetes zijn ook betaald omdat 3 keer een teams niet is opkomen dagen, omdat zij te weinig
spelers hadden of zelfs alleen geen wisselspelers. Het betreft de teams JO19-3, JO15-5 en
de JO13-7. Dit kan vaak anders gecommuniceerd worden binnen de club door uit andere
teams te lenen en zodoende de vereniging minder schade te berokkenen.
Wat bij tuchtzaken zorgen baart is de sfeer bij sommige thuiswedstrijden van lagere
juniorenteams, waarbij ouders van zowel de thuis- als uit spelende teams zich verbaal laten
gelden en zodoende voor een onvriendelijke sfeer zorgen langs de lijn, waar Tuchtzaken en
ook de Ethische commissie dan weer mee aan de slag moesten. De winterstop zorgde
gelukkig dat de rust weer terug keerde in beide commissies en de corona competitie stop de
totale rust verlengde tot het einde van het seizoen.
Ben Haarman.

Exploitatie
De exploitatie Cie. heeft afgelopen jaar niet stil gezeten. Naast het beheren van de kantine,
zijn we als commissie ook bezig geweest om te kijken hoe het beter kon. We hebben
hiervoor de multifunctionele locatie de Belte in Nieuw Heeten bezocht. Hier hebben we
ideeën opgedaan over hoe we sommige zaken nog beter kunnen doen.
Half maart gooide Corona roet in het eten waarbij we de kantine hebben moeten sluiten. Wel
kwamen we gelukkig in aanmerking voor de TOGS regeling, waarbij we als club 4000 euro
van de overheid hebben mogen ontvangen.
Op 1 juli mochten de kantines weer open. In overleg met het bestuur is ervoor gekozen om
op vrijdagavond te blijven trainen en de kantine open te doen, we kunnen wel spreken van
een groot succes. Velen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te trainen en
daarna gezellig een borrel in de kantine te doen. Ook de dinsdag- en donderdagavond en
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zaterdagmiddag zijn we open geweest. Mooi meegenomen dat we in juli 5.700 euro omzet
hebben kunnen draaien, waar we normaal nagenoeg geen inkomsten hebben. Kortom een
win win situatie. Ook met dank aan de vrijwilligers, die de kantine open hebben gehouden in
de vakantieperiode.
Ook de maand augustus is qua omzet goed verlopen. We hebben in de kantine ook wat
kunnen experimenteren met de keuken. Met dank aan Lean Kolkman en dochters, die de
keuken tijdens toernooi Schalkhaar en 29, 30 augustus open hebben gehad. We kunnen
constateren dat er behoefte is aan een uitgebreider assortiment, dan onze befaamde
gehaktballen. Er zijn heel wat broodjes frikandel, hamburger en gehaktbal verkocht. We gaan
ons best doen om de keuken uitgebreider te gaan exploiteren.
Dat brengt ons op het volgende punt. Binnen de commissie exploitatie hebben we behoefte
om via een duidelijk beleidsplan beter te kunnen functioneren. Met andere woorden waar zijn
we van en ook waar zijn we niet van. Met dank aan de inmiddels ingevlogen Gerco Morsink
is er inmiddels een concept beleidsplan. Binnen dit plan is een duidelijke missie en visie
omschreven met doelstellingen en daarop volgende uitwerking. 8 september is dit met het
hoofdbestuur besproken. Hoop dat het plan tijdens de jaarvergadering gepresenteerd kan
worden.
Gezien het aantal klanten in de kantine kunnen we wel stellen dat er weer schwung in het
kantine bezoek zit. De vrijdag avonden zijn ook weer als vanouds, maar ook op andere
momenten is het weer gezellig druk. Daar zijn we blij mee. Keerzijde hiervan is wel dat we de
corornamaatregelen wel wat stringenter moeten toepassen. Dit is ook al gepubliceerd in de
media, we zijn nog wel op zoek naar maatregelen om alles in goede banen te kunnen leiden.
Inmiddels hebben we de registratie goed op orde, looplijnen zijn duidelijk, plekken op de
tribune zijn aangegeven en er is voldoende afstand gecreëerd voor de bar. We hopen dat
iedereen zich aan de regels gaat houden.
Als er nog mensen zijn met ideeën, we horen het graag. We zitten nog te denken aan
koffie/thee uitgifte op drukke momenten naar beneden te verplaatsen, tent op terras.
Brengt ons op het laatste punt. Het is al een tijd een grote wens om te gaan werken met
vaste vrijwilligers achter de bar. We willen het werken achter de bar ook nog leuker gaan
maken dan het nu al is. Denk hierbij aan informatieavond, biertapcursus, maar ook een
proeverij om te kijken of we het assortiment willen veranderen. Ook omdat we de keuken op
zaterdag en zondag graag open willen houden is het nodig om meer mensen te hebben. Via
de gangbare mediakanalen komen we hierop terug.
De bezetting van de exploitatiecommissie was afgelopen jaar:
Bestuursverantwoordelijke: Richard Schutte
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
Gerco Morsink, beleidsplan.
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Henny Huis in ’t Veld, lid

Sponsoring
Het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie de sponsorinkomsten weten te
consolideren. Naast het weg vallen van een aantal sponsoren hebben wij gedurende het
seizoen ook weer een flink 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.
Er is afgelopen verenigingsjaar veel energie gestoken in het verlengen van de contracten
van alle shirtsponsors, aangezien er voor de gehele vereniging nieuwe kleding aangeschaft
moest worden.
Dat de sponsorinkomsten nagenoeg gelijk gebleven 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.
Ook kon de sportplaatjes-actie ‘ClubFund” in februari 2020, welke in samenwerking met
PLUS - Joffrey ter Horst werd georganiseerd, geen doorgang vinden. De helft van alle leden
waren al op de foto gegaan toen de actie door de corona opgeschoven werd naar een nader
te bepalen datum.
Verder heeft onze commissie afgelopen jaar weer enkele nieuwe sponsoren geworven, t.w.
Het Notarieel Deventer BV, MailStreet BV, Susan HaarZaak, Nijha en iClean (coachjassen),
Indito (30m reclamebord) en Deventer Metaalrecycling (reclameborden en 2 teams).
Zeer verheugd was de commissie over het feit, dat er een nieuwe HOOFDSPONSOR werd
gevonden, aangezien Berghuis Kompleet Wonen aangegeven had na ca. 40 jaar te zullen
stoppen.

enjoyHotels van eigenaar Roy Swartjes bleek bereid om dit op zich te nemen voor de
komende 3 jaar.
Ondanks de economische vooruitzichten, die door de corona-maatregelen ongunstig zijn,
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.

Communicatie
Onzekerheid rondom corona noopt tot extra aandacht voor communicatie
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Seizoen 2019/2020 gaat de boeken in als een bizar seizoen. Wat in juli 2019 startte als
een seizoen vol beloften en sportieve ambities mondde uit in een anticlimax toen
begin maart 2020 het coronavirus de kop opstak. Wat volgde was een vroegtijdige
beëindiging van de competities en een langdurige periode van beperkte vrijheid. Ook
ten tijde van dit schrijven duurt de onzekerheid voort en blijft het de vraag of we het
75-jarig SV Schalkhaar jubileumfeest in plaats van in augustus 2020 wel in juni 2021
kunnen vieren.
Deze onzekere omstandigheden hebben hun effect op de communicatie evenmin gemist.
Doordat de regels in de tijd werden aangepast, was er een voortdurende vraag naar
informatie: ‘Wat kunnen en mogen we nog wel, maar ook: wat is niet toegestaan?’
Via de website, E-Nieuwsbrieven en social media posts werden de leden voortdurend op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Gelukkig werden de maatregelen per 1 juli 2020
versoepeld en kon er in ieder geval weer getraind worden. Door de verlengde opening van
het clubhuis werd de forse teruggang in kantineopbrengsten enigszins gecompenseerd.
SV Schalkhaar slaagt erin haar ledental op peil te houden en onderscheidt zich hiermee
positief van menige amateurvereniging in Deventer en omstreken. Dit heeft ongetwijfeld te
maken met de prima faciliteiten, maar is eveneens een compliment voor alle vrijwilligers en
trainers die ervoor zorgdragen dat voetbal-, handbal-, jeu-de-boules en dart-leden zich
kunnen inspannen én ontspannen. Een goede informatievoorziening hierbij is essentieel.
SV Schalkhaar past zich qua communicatie aan aan de tijdsgeest, waarin informatie steeds
nadrukkelijker via digitale kanalen wordt uitgewisseld. Dit kunnen ‘eigen’ kanalen zijn
(website, social media, E-Nieuwsbrieven), maar ook informatiebronnen van ‘derden’. Een
goed voorbeeld hiervan is SportLink, waarmee automatisch uitslagen en standen via de
website en de voetbal.nl- en handbal.nl-app kunnen worden geraadpleegd.
SV Schalkhaar oriënteert zich nadrukkelijk om de extra mogelijkheden van SportLink toe te
gaan passen in de loop van seizoen 2020/2021. Dit betekent dat de functie van de website
verandert. Deze zal zich meer toeleggen op achtergrondinformatie, organisatiewijzigingen en
events. Via een uitgebreider SportLink-abonnement wordt actuele sport gerelateerde
informatie via de voetbal.nl en handbal.nl app worden gedeeld, alsook via narrow-casting
(beeldschermen in het clubhuis).
De communicatie van/voor SV Schalkhaar wordt voor een groot deel door (sponsor)
ReMarkAble communicatie in Deventer uitgevoerd, ondersteund door een hecht team
vrijwilligers:
Handbal: Selinde Soetbrood, Yahaira Jansen, Marjolein Vloedgraven
Voetbal: Bas Tijhaar en Wim Groot Koerkamp
NVA (niet-voetbal-activiteiten): Jolanda Bergman
De fotografen Inge Groters, Sandra Koppenhöfer en Linda Buzing zijn spijtig genoeg
afgehaakt afgelopen seizoen.
E-Nieuwsbrieven seizoen 2019/2020
Maandelijks verschijnt een E-Nieuwsbrief die naar alle leden van SV
Schalkhaar wordt verstuurd.
Verschijningsdata seizoen 2019/2020:
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22 augustus 2019
1 september 2019 (extra Jubileum editie)
19 september 2019
17 oktober 2019
14 november 2019
19 december 2019
23 januari 2020
13 februari 2020
12 maart 2020
16 april 2020
14 mei 2020
11 juni 2020
16 juli 2020
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
SV Schalkhaar roert zich ook nadrukkelijk via diverse social mediakanalen:
Facebook openbaar: 887 volgers (2019: 835 volgens)
Facebook besloten groep: 484 leden
Twitter: 1.722 volgers (2019: 1.700 volgers)
Instagram: 807 volgers (2019: 663 volgers)
YouTube: 14 abonnees
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.
Per augustus 2020 heeft de Jubileumcommissie ± 12 K aan fondsen verworven uit diverse
acties. Dat is een mooie tussenbalans. Nu het jubileumfeest is uitgesteld naar juni 2021
wordt extra tijd gewonnen om extra fondsen te werven.
Met Bas Tijhaar, Marjolein Vloedgraven, Selinde Soethout, Yahaira Jansen en Wim Groot
Koerkamp is de communicatiecommissie van SV Schalkhaar goed vertegenwoordigd in de
jubileumcommissie: een waarborg voor veel aandacht en (vrije) publiciteit voor SV
Schalkhaar. Daar ga je nog een hoop van horen en beleven!
© SV Schalkhaar, Wim Groot Koerkamp, augustus 2020

Niet Sport Activiteiten
De NSA (Niet Sport Activiteiten) had in het seizoen 2019/2020 drie activiteiten gepland. Op
23 november het Sintfeest, 29 februari de vossenjacht en op 18 april de bitterballenbingo.
Deze laatst werd helaas afgelast door de Corona.
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Afgelopen seizoen hebben wij voor het eerst een sintfeest georganiseerd ipv de jaarlijkse
pietenbingo. Alle voetballers en handballers t/m 10 jaar werden hierbij uitgenodigd. Na
diverse promoties hadden we 40 aanmeldingen. Sint (Huub Obdeijn) en 9 pieten hebben de
kinderen ruim een uur lang fantastisch vermaakt met het zingen van liedjes en uitdelen van
cadeautjes. Er was tevens een kleurwedstrijd georganiseerd (kleurplaat op achterkant vh de
uitgedeeld flyer) waarbij wij een moeilijke keuze hadden om winnaars uit te kiezen, gezien
het grootte aantal ingeleverde kleurplaten.
De vossenjacht was zoals voorgaande jaren weer een groot succes. Er deden maar liefst
106 kinderen mee uit 18 teams vd handbal en voetbal. Deze kinderen moesten 14 vossen
zoeken met daarbij een vraag. Na terugkomst in de kantine moest er nog gesjoeld worden.
De NSA kijkt terug op twee zeer geslaagde activiteiten.
Voor het nieuwe seizoen is het onzeker wanneer we weer een activiteit kunnen organiseren.
NSA: Dianne, Fleur, Marriet, Timo, Jolanda, Emma,Jet en Henny.

Biljart
De Biljart bestaat uit twee groepen, nl. de dinsdagavondgroep “De Cröddenhoek” en de
woensdagavondgroep “de Kromme Keu”.
De Cröddenhoek heeft 10 leden waarvan er 9 actief biljarten in een competitie. Algeheel kampioen
van het seizoen 2019-2020 is Jan de Roy van Zuydewijn .
Helaas is op 27-7-2020 Johan Smit overleden. Johan was 10 jaar lid van de dinsdaggroep.
De Kromme Keu heeft 9 leden waarvan er 6 leden actief biljarten in een competitie. De overige
leden verblijven in het Johnny Mooren concept: niet biljarten, wel de bijzaken zoals daar zijn jaarlijks
uit eten gaan, biljarten tegen De Cröddenhoek en een weekendje weg.
Kampioen van het seizoen 2019-2020 is ROB BELTMAN. In verband met de coronacrisis is de
eindstand bepaald op basis van de op de tussenstand van het moment van de lockdown.
Beide groepen draaien vierwekelijks kantinediensten op hun eigen speeldagen, dinsdag en
woensdag. Gezamenlijk organiseren ze jaarlijks een 10 over Rood Toernooi. Dit toernooi is vanwege
de corona-pandemie helaas niet doorgegaan.
Jaarlijks wordt in het eerste weekend van juli het seizoen afgesloten in een onderling toernooi onder
het genot van een hapje en een drankje. Op 4 juli 2020 is deze strijd weer beslecht. De Cröddenhoek
was, uiteraard, weer de beste.
Mochten er leden zijn die graag willen biljarten, kom gerust een keer langs op de dinsdag- of
woensdagavond voor een kennismaking.

Jeu de Boules
Het was ( is ) uiteraard een vreemd jaar. Het corona virus speelde ons uiteraard ook parten.
We zaten met ons allen opeens in een lockdown , een intelligente nog wel !
Stapje voor stapje zag je de ernst van de situatie niet alleen verergeren maar ook
gevaarlijker worden.
Zeker voor ons als risicogroep ( 65 + ) was er geen enkele optie meer open om nog te
kunnen gooien.
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Weg twee maal in de week gezellig samen zijn en lekker sportief een balletje gooien . Geen
sociaal contact meer.
Jammer maar het was de realiteit.
Inmiddels kunnen wij met 1,5 meter afstand houden en eigen ballen en desinfecterend
materiaal weer spelen.
Het blijft wel behelpen zeker de napraat in de kantine missen wij erg , bij de werkplaats
redden wij ons nu zo goed als mogelijk. Zeker niet ideaal !!!!!!
Wie weet heeft iemand nog een goed idee ( bestuur ? ) om dit creatief op te lossen !!!!
Wij zijn op dit moment met 18 leden een redelijk aantal en onder ons velen met extra
verdiensten in ons verenigingsleven ( voetbal / handbal )
Helaas is ons lid en erelid Hennie Huis in het Veld ons ontvallen. Wij herinneren hem als een
rustige sociale kerel die graag met ons speelde en borrelde.Wie kende hem niet …….
Tot slot hopen wij bespaard te blijven van een tweede corona golf zodat een ieder zijn werk
of hobby kan voorzetten in een veilige omgeving.
Anderhalve meter is echt beter !!!!
Namens de Jeu de Boules ,
Joop Span 14 augustus 2020

Ethiek
De commissie is in de nieuwe samenstelling die in het seizoen 2018/2019 tot stand kwam
voortvarend verder gegaan.
De onderwerpen waarbij de commissie een adviserende/ begeleidende en bemiddelende rol
heeft gehad zijn grotendeels onder te verdelen in:
-

Ondersteuning van leiders en coördinatoren in problematiek rondom de wedstrijden.
Hierbij ook de verantwoordelijke voor tuchtzaken ondersteund.

-

Het nieuwe protocol betreffende discriminatie.

-

De aanvraag van een VOG.

De problematiek rondom wedstrijden betrof vooral wedstrijden in het oudere jeugd segment.
Door de commissie is aandacht gevraagd om vooral volwassen en betrokken begeleiding op
deze teams te organiseren. Al dan niet met behulp van ouderen. Moeilijk problematiek blijkt
al jaren, maar absoluut noodzakelijk.
Het onderwerp discriminatie werd eveneens verder uitgediept door een interview met een lid
van onze vereniging, die jammer genoeg een slechte ervaring had op dit vlak. Kwalijk, maar
hieruit blijkt maar weer: discriminatie verdient serieuze aandacht en ook onze vereniging blijft
hier niet van verschoond.
De commissie bestaat uit:
Henk van Bussel, Patricia Grave en Rob Revet

Financieel jaarverslag
Zal gepresenteerd worden op ALV
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Kascontrolecommissie
Zal gepresenteerd worden op ALV
Benoeming kascommissie 2019-2020 op ALV
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