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Voorwoord
Evenals het seizoen 2019 – 2020 is ook het seizoen 2020 – 2021 overschaduwd door de
coronacrisis. Daardoor hebben we het handbal- en voetbalseizoen opnieuw niet kunnen
afmaken. Al na 3 of 4 wedstrijden heeft de KNVB en het NHV noodgedwongen de
competities weer moeten afbreken. Gelukkig hebben al onze leden t/m 18 jaar het hele jaar
door wel kunnen trainen en spelen maar zijn de wedstrijden beperkt gebleven tot onderlingen
partijtjes tussen onze eigen teams. Onze seniorenteams en de jeugd O19 jaar zijn helaas
helemaal de dupe geworden van alle Corona maatregelen. Zij hebben geen enkel partijspel
in enige vorm kunnen spelen en hebben alleen getraind met inachtneming van 1,5 meter
afstand; geen doen. Het was wel verheugend om te zien dat ondanks al de beperkingen de
sfeer er bij de leden goed in bleef zitten. Mede dankzij onze gemotiveerde leiders en trainers
zijn we de tijd toch goed doorgekomen.
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, chapeau !
Tijdens afgelopen jaar hebben we als bestuur niet stil gezeten. Naast het inregelen van de
Coronamaatregelen hebben we ons er op gericht de randvoorwaarden voor komend
seizoen goed in te vullen. Zo zijn er in augustus 3 beachvelden aangelegd, is er in juni een
5-jarig kledingcontract afgesloten met Deventrade en Buitink Sport. In juli is alle oude
verlichting vervangen door LED-verlichting, hebben we met ingang van het nieuwe seizoen
de kantine exploitatie overgenomen voor de sporthal in Schalkhaar en hebben we extra
zaaluren ingekocht voor de Handbalafdeling dat mogelijk werd door het vertrek van
volleybalvereniging AVIOR uit de sporthal. Voor de komende jaren staat de vervanging van
de kunstgrasvelden 4 en 5 op de planning. In samenwerking met de Stichting
sportvoorziening hopen we daarin een goede en verantwoorde keuze te maken.
Door adequaat handelen van onze penningmeester en die van de Stichting Sportvoorziening
hebben we gebruik weten te maken van de ondersteuningsregelingen die het rijk heeft
geboden. Hierdoor hebben we het verlies van de kantine inkomsten goed weten op te
vangen en zijn andere kosten tot een minimum beperkt gebleven. In het financiële verslag is
te zien hoe inkomsten en uitgaven zijn verantwoord. Het bestuur heeft gemeend om, als blijk
van waardering, alle leden een aantal consumptiebonnen te geven vergezeld met een
passende brief.
Ondanks de effecten van de Corona is het ledental van onze vereniging redelijk stabiel
gebleven. In totaliteit telt onze vereniging ultimo 1 juli 1267 leden. Dit is ten opzichte van het
jaar daarvoor -/- 12. Het aantal voetballeden is gedaald met 34 en telt nu 961 leden terwijl
het aantal handballeden is gestegen met 27 naar een totaal van 265. De Jeu de boules telt
23 leden en de biljartclub telt er 18.
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.
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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.

Verslag ALV 2019 – 2020
Voor het eerst in de geschiedenis is er een online ALV geweest vanwege de
coronamaatregelen. Hiervan is een verslag gemaakt.
Tijdens de vergadering zijn er geen vrijwilligers van het jaar gekozen.
Aftredende bestuursleden waren er niet
Gekozen nieuwe bestuursleden:
Secretaris, Moniek Obdeijn (vacature stond al een tijd vacant).

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

Jeugd
Onze jeugd is Champions league!
Pats, het voetbal lag weer stil. Of toch niet? Het is al vaker genoemd. Seizoen 2020/21 was
net enkele weken oud en corona legde de boel weer plat. Gelukkig mocht de jeugd (onder
19) wel blijven trainen en onderling voetballen. En dat gebeurde!
In het najaar werd voor de pupillen een heuse 'Champions League' opgezet. Door
enthousiaste inzet van kader, leeftijdscoördinatoren en met begeleiding van Marcel Emmink
werd een onderling toernooi georganiseerd per leeftijdscategorie. Er werd gevoetbald, alsof
de competitie helemaal niet stillag.
We dachten met de onderlinge competitie de corona lock-down wel uit te zingen, maar
uiteindelijk werd de lock down verlengd en verlengd tot bijna einde van het seizoen.
Groot compliment aan alle leiders en trainers die wekelijks met teams bleven trainen en
onderlinge wedstrijden organiseren. In aangepaste vorm is de jeugd het hele jaar met plezier
blijven voetballen. En dat is natuurlijk waar we het voor doen. Uiteindelijk, toen de zomer al
in zicht was, kwamen er versoepelingen. Vanuit de KNVB werd de regiocup bedacht, een
competitie met teams uit de regio, zodat reisbewegingen beperkt waren. Wat waren we blij,
als koeien in de wei. Vooral toen bij de allerlaatste wedstrijd ook weer publiek welkom was.
Toen zagen we wat we gemist hadden, en ontstond al de zin voor het komende seizoen!
In tussentijd waren de nieuwe teams alweer gevormd. Marcel Emmink was druk met
selectietrainingen en -vorming. LC's en kaders werkten met het indelingsbeleid om weer
nieuwe teams te vormen. Elk voordeel heeft zijn nadeel, door het hele jaar op de
Horsterhoek te voetballen hebben alle begeleiders de voetballers veel kunnen zien.
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Het was een bijzonder jaar. Een jaar zonder competitie, wat we hopelijk niet vaker
meemaken. Met inzet van vele betrokken hebben we desondanks veel kunnen voetballen.
Een compliment voor allen!
Samenstelling jeugdcommissie
Wie ook een compliment verdienen zijn Loes Aarnink en Mark Vulink. Samen met Jeroen
van Leeuwen vormden zij de afgelopen jaren de jeugdcommissie. Met hun inzet zorgden zij
voor structuur, een goed bestuur en ontwikkeling van de jeugdzaken. Loes en Mark traden
na afloop van het seizoen af. Bij deze dank voor de inzet de afgelopen jaren!
De jeugdcommissie is uitgebreid met Rob de Bruijn. Jeroen en Rob vormen nu samen de
jeugdcommissie. Om de jeugdzaken verder te ontwikkelen is uitbreiding gewenst. Wie biedt
zich aan?
Trainersopzet pupillen
Een verandering die dit seizoen doorgevoerd is, en zijn oorsprong in het vorige seizoen
vindt, is de trainersopzet voor pupillen. SV Schalkhaar is een club die draait op vrijwilligers,
ook voor het geven van jeugdtrainingen. Deze vrijwilligers willen we natuurlijk niet aan hun
lot overlaten, maar ondersteunen en op weg helpen. We streven naar enthousiaste trainers
die spelers met plezier (laten) trainen.
Naar aanleiding van een enquête onder trainers, gesprekken met Marcel Geestman en
Marcel Emmink zijn we tot een plan gekomen voor het faciliteren van jeugdtraining. Hiervoor
is de rol 'trainerscoordinator onderbouw' in het leven geroepen. Robert Slinkman geeft hier
invulling aan. Hij gaat trainers helpen door het opzetten van trainingen en uitleggen. Daarbij
wordt tevens de KNVB tool Rinus opgezet, waarmee trainers duidelijke uitleg bij de te geven
oefeningen krijgen.
Ook is er 13 september jongstleden door de KNVB een cursusavond georganiseerd. Onder
bezielende leiding van KNVB-docent (en oud-trainer van FC Zutphen) Arthur Isselman
werden vele jeugdtrainers aan de hand van de 4 kwaliteiten van een trainer (Structureren,
Stimuleren, Individuele aandacht en Regie overdragen) meegenomen bij het organiseren
van trainingen.
We hopen en verwachten hiermee de waardevolle jeugdtrainers te ondersteunen.
Desondanks blijft het aantal trainers een punt van aandacht, bijvoorbeeld bij de mini's die
met bijna 50 spelers op het veld staan.
Heel veel mini's, de jeugd heeft de toekomst?
Peter Visser melde het recent al in zijn nieuwsbrief. Het ledenaantal van de club stabiliseert
de afgelopen jaren. Bij de pupillen zien we een lichte afname, vooral bij de leeftijdscategorie
JO19. Onderop komen gelukkig weer veel enthousiaste voetballers erbij. Het aantal mini's
explodeerde afgelopen jaar en in de eerste weken van het nieuwe seizoen zet dit zelfs nog
harder door. De jeugd heeft de toekomst. Aan ons als vereniging de uitdaging dit in goede
banen te leiden!
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Senioren
Seizoen 2019-2020 dat abrupt eindigde met Corona, afgelopen seizoen 2020-2021 een
voorzichtige start van competitie en waarbij uiteindelijk nog 3 competitiewedstrijden zijn
gespeeld. Daarna, begin oktober 2020, waren de besmettingen dusdanig hoog dat de
competitie voor de tweede keer op rij werd stilgelegd en uiteindelijk werd gecanceld. De
wintermaanden was een ramp voor voetballend Nederland en kon er alleen op gepaste
afstand van elkaar getraind worden. Ook het samenzijn in kleedkamer en kantine werden
stopgezet.
Dat het op die momenten moeilijk was om de motivatie te behouden en de belangrijkste
bijzaak in het leven nog positief in te zien, was dan ook zeer begrijpelijk.
Uiteindelijk wisten de selecties de moed op te brengen om, onder toezicht van motiverende
trainers, het trainingsveld te betreden. Ook hebben Marcel Geestman en Frank Huis in ’t
Veld zich ingezet bij oa. Lage senioren en jeugd.
Wat had het seizoen 2020 – 2021 SV Schalkhaar uiteindelijk kunnen opleveren? Na 3
wedstrijden stonden zowel SV Schalkhaar 1 en SV Schalkhaar 2 fier aan kop met 9 punten
uit 3 wedstrijden. We zullen het niet weten.
Vroegtijdig waren de selectietrainers Marcel Geestman, Cees Marbus en Anton Post alweer
bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen 2021 -2022. De selecties
zijn nagenoeg intact gebleven en doorstroming van enkele getalenteerde jeugdspelers naar
de selecties 1, 2 en 3 zijn dan ook doorgevoerd.
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 sept/okt 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. Ook was er de mogelijkheid voor
teams om op trainingen op 11/2m te volgen. Met name Dank en Marcel Geestman en Jeroen
den Hartog hebben zich hier meerdere malen voor ingezet. Waarvoor nogmaals hartelijk
dank.
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 ondanks een lastige
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samenwerking met coördinator o-19( die er niet was ). Volgend seizoen spelen we met in
totaal 12 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.
Voor seizoen 21-22 moeten we gaan kijken of we een onder-23 elftal kunnen vormen.
Hiermee moeten we vroeg beginnen. Dit samen oppakken met Huub Kolkman en Anton
Post.

Handbal
Inleidend
Het seizoen 2020-2021 was een bijzonder seizoen vanwege de coronapandemie. Tot medio
oktober kon er nog redelijk normaal worden getraind en gespeeld, maar daarna werden de
coronamaatregelen steeds strenger. Vanaf medio oktober was sporten voor de senioren
nauwelijks meer mogelijk en vanaf medio december gold dat voor iedereen. Vanaf medio
januari mocht er weer door de jeugd buiten worden getraind en vanaf het voorjaar ook weer
voorzichtig voor de senioren. Vanaf juni was sporten binnen en buiten weer voor iedereen
mogelijk.
Echter, de handbalafdeling heeft niet stil gezeten en heeft zich sterk gemaakt voor de aanleg
van 3 beachhandbalvelden. Die zijn er in samenwerking met de stichting exploitatie
Horsterhoek en het omnibestuur ook gekomen in april 2021. Met name bij de jeugdteams is
er veel enthousiasme voor het spelen op de beachvelden. Vanaf eind mei 2021 werd er ook
al weer competitie op gespeeld.
Daarnaast werd aan het einde van het seizoen duidelijk dat we vanaf het nieuwe seizoen
nagenoeg de volledige beschikking voor trainingen én wedstrijden over de sporthal in
Schalkhaar krijgen. Daarmee komt een eind aan het trainen en spelen op verschillende
lokaties buiten Schalkhaar.

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

Verder onderkennen we de volgende speerpunten:
Groei-ambitie om op termijn in de A-leeftijd structureel 2 teams te hebben én dat ieder op
zijn/haar eigen niveau kan handballen én jongenshandbal stevig is neergezet.
-

Ontwikkeling en opleiding van (met name) trainers

-

Realisatie (nieuwe) sporthal bij de Horsterhoek
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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 2020-2021:
-

Financieel binnen de begroting gewerkt

-

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

-

Vrijwilligerscoördinatie
VOG verklaringen regelen voor alle trainers en coaches boven de 18
2x per jaar nieuwe seniorenleden (en ouders van nieuwe jeugdleden) welkom heten
en verder wegwijs maken binnen de vereniging
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:
Leeftijdscoördinator Dames, A:

Claire Jeltes

Leeftijdscoördinator C en B:

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

Leeftijdscoördinator D:

Melanie Lentelink
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Leeftijdscoördinator E:

Annemarie Overman

Leeftijdscoördinator F/H:

Richard Bennink en Maartje Weekamp

Lid (contactpersoon CHZ):

Arnaud Mensen

Lid:

Mirjam Vulink

Wedstrijdsecretariaat:

Vacant (ingevuld door Mariska Ten Hoorn Boer en nu
waargenomen door Karin Melis)

Uitgevoerde hoofdtaken van de werkgroep Technische Zaken zijn:
-

Opleiding trainers en coaches voor beachhandbal

-

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
1-7-2021: 223. (Per 1-7-2020 waren dit er 202)
Teams in seizoen 2020-2021:
H-jeugd
2 teams
F - jeugd

5 teams

E - jeugd

5 teams

D - jeugd

3 teams

C - jeugd

2 teams

B - jeugd

1 team

A – jeugd

1 team

Dames Senioren

3 teams

Dames Recreanten

1 team

Heren Recreanten

1 team

De leden van de werkgroei Groei zijn:
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Claire Jeltes (CHZ), Astrid Coobs , Mariëlle Wagenvoort
Uitgevoerde hoofdtaken van de werkgroep Groei:
-

Coördinatie van werving van kinderen middels bijvoorbeeld Brede School

Werkgroep Sfeer
We willen een club zijn waarbij leden en ouders van leden zich betrokken voelen en
het clubgevoel sterk is. Daartoe worden de jeugdteams en de oudere teams meer met elkaar
in verbinding gebracht. Uit de leden enquête van 2020 blijkt dat onze leden erg tevreden zijn
over de sfeer en saamhorigheid binnen de vereniging. Dit willen we natuurlijk graag
behouden!
Leden WG Sfeer:
Yvonne Meijerink (CHZ), Elles Masman, Anke Mensen en Annemiek Spliethof
Uitgevoerde acties 2020-2021 zijn:
-

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

-

(wegens coronapandemie waren nauwelijks sfeeractiviteiten mogelijk)

Werkgroep PR & Communicatie
De werkgroep PR en communicatie laat weten wat er bij de handbal gebeurt aan ieder die
het wil weten via o.a. nieuwsbrief, facebook, instagram en website, maar ook duidelijk de
eigen leden informeren over de komende activiteiten en nieuwtjes.
Leden WG PR & communicatie:
Selinde Zoetbrood, Marjolein Vloedgraven, Yahaira Jansen, Jet van Oldeniel, Manouk Smit,
Milou Raamsman, Saskia Rietman, Paul Lyczak
Terugblik 2020-2021:
-

Up to date houden van website, facebook en instagram

-

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

-

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

-

Opzetten live stream bij wedstrijden die gesloten waren voor publiek

Jaarverslag SV Schalkhaar 2020-2021

10

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 Handbal Zaken 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 werden door corona bijna geen wedstrijden gespeeld. Meerdere
jeugdteams trainden wel door. Met Deventrade/ Sport 2000 Buitink werd, ingaande 1 juli
2021, een nieuw kleding- en materialencontract afgesloten voor de duur van 5 jaar. De
eerstvolgende twee seizoenen spelen wij nog in de huidige Hummel kledinglijn. Vanaf het
seizoen 2023-2024 gaan wij geheel over naar het merk Stanno.
Ook dit seizoen werden er weer drie uitgifte- en innamemomenten georganiseerd.
Aandachtspunt blijft het centraal wassen van de wedstrijdshirts. Nu worden shirts uit één
team met verschillende grijskleuren ingeleverd, dus niet op de speler uitreiken! Daarnaast
ook graag aandacht voor de extra kledingpakketten. De kleding dient uitgeklopt te worden
zodat de kunstgraskorrels de (sponsor)bedrukkingen niet kunnen beschadigen. Verder
binnenste buiten wassen op de juiste temperatuur en NIET in de droger. De verstrekte
wedstrijdkousen mogen uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden.
Door het invoeren van eigen ballenrekken zakte het aantal vermiste ballen in twee seizoenen
van 97 naar respectievelijk15 en 22. Wel zijn er te weinig hesjes en petjes ingeleverd. Een
groot deel van de hesjes wordt vies ingeleverd L.
In de zomerperiode werd alles geïnventariseerd en waar nodig aangevuld, zodat iedereen
een hopelijk prettig en volledig seizoen tegemoet gaat.

Tuchtzaken
Geen bijzonderheden.

Exploitatie
Algemeen
De exploitatiecommissie stond, net als de rest van onze vereniging, het afgelopen seizoen
voor een aantal grote uitdagingen. Door de wereldwijde pandemie liepen de inkomsten uit
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hoofde van onze verenigingsexploitatie flink terug hetgeen natuurlijk zorgwekkend was.
Zeker als je weet dat met name de kantine-inkomsten een substantieel onderdeel van de
totale verenigingsinkomsten zijn. Uit de gepresenteerde cijfers van de penningmeester blijkt
dat we hier in het komende seizoen een mooie inhaalslag te maken hebben met elkaar.
Daarnaast was het natuurlijk zaak om iedereen “op de kar te houden”. Doordat leden elkaar
minder spraken en zagen, lag het gevaar van het verliezen van de banden met onze
geweldige club en elkaar op de loer. Binnen de commissie en zeker ook tussen de
commissie, hoofdbestuur en andere commissies binnen de club is, daar waar verantwoord
mogelijk, de samenwerking goed ingevuld. Wij willen iedereen bedanken voor de fijne
samenwerking en kijken uit naar een goed vervolg hiervan in het volgende sportseizoen.
Doordat de verenigingsactiviteiten op een laag pitje stonden, zijn de activiteiten van de
commissie het afgelopen seizoen beperkt gebleven tot het uitvoeren van de noodzakelijke
exploitatie-activiteiten. Veel nieuwe zaken zijn (nog) iet opgepakt. Voor de toekomst is een
ambitieus plan samengesteld dat in de komende maanden/seizoenen zal worden uitgevoerd.
Daarbij zullen wij mogelijk ook een beroep doen op de leden om ons daarbij te helpen.
Wat maakten we mee in het seizoen 2020-2021
Zoals hierboven vermeld is het gebruik van de kantine en het sportcomplex in zijn
algemeenheid het afgelopen seizoen door bekende redenen veel te laag geweest. Dit
resulteerde in een historisch lage omzet waarbij de brutomarge gelukkig wel op niveau is
gebleven. Voor de details hiervan verwijzen we de lezer graag naar het financiële
jaaroverzicht van onze penningenbeheerder.
Het adequaat bemensen van de bardiensten blijft een aandachtspunt. Te vaak zijn het
dezelfde mensen die hiervoor beschikbaar zijn. In het verleden hebben we voor die punt al
vaker jullie aandacht gevraagd, maar vooralsnog lijken weinigen te beseffen dat hier echt iets
moet gebeuren. Meld je aan, neem een paar gezellige en enthousiaste vrienden/kennissen
mee en vul samen een bardienst in. Dat hoeft echt niet elke week en naarmate we met meer
zijn, kunnen we diensten beter verdelen.
Gedurende het afgelopen seizoen zijn we benaderd door het Stichtingsbestuur van de
sporthal in Schalkhaar of S.V. Schalkhaar de kantine-exploitatie van de Sporthal Schalkhaar
over wilde nemen. Na zorgvuldig onderzoek en afweging waarin maatschappelijke,
organisatorische en bedrijfseconomische aandachtspunten zijn beoordeeld, heeft het
hoofdbestuur besloten dit te gaan doen en is hiervoor een exploitatie-overeenkomst
afgesloten met genoemde Stichting. Met ingang van het sportseizoen 2021-2022 is de
kantine-exploitatie van de Sporthal dus integraal onderdeel van de exploitatie van S.V.
Schalkhaar. Daarbij zullen inkomens- en kostenstromen van de exploitatie van de kantine
van de Horsterhoek en die van de sporthal afzonderlijk inzichtelijk zijn.
Toekomst
Wij wensen iedereen een intensiever gebruik van onze sportfaciliteiten toe en daarmee ook
weer meer gebruik van onze kantine. We willen ons graag weer als gastvrije club aan de
wereld presenteren. We willen weer interlands, toernooien, cursussen, funavonden e.d.
organiseren en faciliteren. Zaken waar we ons in het verleden uitstekend als vereniging mee
geprofileerd hebben. Zaken ook die onze al bestaande waardevolle contacten met externe
organisaties als de K.N.V.B. nog meer inhoud gaven. We moeten met elkaar zorgen dat ons
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reserveringsboek weer goed gevuld gaat raken. Heb je een activiteit (je zoekt bijv. een
perfecte locatie voor een teambuilding dag voor jouw bedrijf of afdeling of voor een
familiedag of iets dergelijks), meld je dan bij ons en we overleggen graag met je over de
mogelijkheden.
We willen ook binnen onze eigen vereniging blijven verbinden en zijn ontzettend blij met de
inzet van leden die onze activiteiten binnen onze club met veel enthousiasme en
servicegerichtheid uitvoeren en op wie we nooit tevergeefs een beroep doen. Of het nou
gaat om bardienst, lunchpakketten samenstellen, de kantine ombouwen tot een feestpaleis,
ze staan er altijd. Chapeau!
Bezetting exploitatie commissie
Het afgelopen seizoen bestond de commissie uit de volgende leden:
Bestuursverantwoordelijke:

Richard Schutte

Leden:
Justa Smit, bardiensten en barinrichting
Riet Vunderink, inkoop
Herman Bril, inkoop
Gert Meijerink, financiën
Ynze van Beek, evenementen en reserveringen
Henny Huis in ’t Veld, algemene zaken
Gerco Morsink, algemene zaken
Lars Bultman, algemene zaken

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 aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, die onze club een
warm hart toe dragen.
De bezetting van de sponsorcommissie is op hetzelfde niveau gebleven. Wij hopen nog
steeds in de toekomst wat versterking vanuit de afd. Handbal te krijgen, waardoor wij hopen
om de doelstellingen voor het komend seizoen weer met glans te behalen.
Dat de sponsorinkomsten 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.
Verder heeft onze commissie weer enkele nieuwe sponsoren geworven afgelopen jaar, t.w.
WooonZe, Jans Uitzendbureau en Pool Koudetechniek.
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Nieuw is het Beachveld voor de handbal. De sponsorcommissie probeert hiervoor sponsors
te werven, die daar een reclamebord willen plaatsen. Wij zijn verheugd met het eerste bord
van ReMarkAble communicatie bv.
Helaas hebben we ook bericht ontvangen van onze hoofdsponsor enjoyHotels. Eigenaar
Marc Swartjes heeft ons laten weten te stoppen als (hoofd-)sponsor. Komend seizoen zijn de
uitingen van EnjoyHotels nog zichtbaar op ons complex en op shirts.
Inmiddels zijn wij gestart met onze zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor.
Ondanks de coronaperiode hopen wij op goede economische vooruitzichten en werkt onze
commissie er hard aan om steeds weer nieuwe sponsoren te werven. Ook zullen wij alle
mogelijkheden onderzoeken om nieuwe soorten van reclame-uitingen op onze sportcomplex
te ontplooien, waardoor er vol ingezet zal worden op verdere groei van de sponsorbijdragen,
via oude en nieuwe media. De sponsorcommissie ziet desondanks alles de toekomst
hoopvol tegemoet.
Namens de Sponsorcommissie:
Frans Haarman, Gerard Groot Koerkamp, Sjors Brugge, Eric Lucassen, Vincent Beumer en
Jaap Korving.

Communicatie
Alleen samen zijn we SV Schalkhaar

Anderhalf jaar geen competitie spelen hakt er stevig in. Gelukkig kijken we bij SV Schalkhaar
niet te veel naar wat niet kan, maar hebben we met name gezocht naar hetgeen wat binnen
de regels wél mogelijk is. Ten tijde van dit schrijven zijn de regels gelukkig versoepeld en
hopen we weer samen een normaal seizoen te beleven.
Via de website, E-Nieuwsbrieven en social media posts werden de leden voortdurend op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen en mogelijkheden om toch veilig te sporten en te
recreëren. De website is jaarlijks goed voor 46.000 sessies van 23.000 unieke bezoekers.
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De Facebook accounts hebben respectievelijk 1.000 (openbaar) en 500 volgers (besloten
groep). Twitter kent bijna 2.000 volgers en ook via Instagram worden pakweg 1.000 unieke
volgers bereikt.
Sportlink | Clubmobiel
Qua informatievoorziening zal met ingang van seizoen 2021/2022 nadrukkelijker gebruik
worden gemaakt van Sportlink Clubmobiel. Pakweg 75 procent van onze spelende handbalen voetballeden maakt gebruik van de voetbal.nl en handbal.nl app voor het bijhouden van
o.a. uitslagen, programma informatie en standen. Via Clubmobiel kan SV Schalkhaar nog
gerichter met specifieke (leeftijd)doelgroepen communiceren.
Samen
De communicatie van/voor SV Schalkhaar wordt voor een groot deel door (sponsor)
ReMarkAble communicatie in Deventer uitgevoerd, mede dankzij de input van diverse
vrijwilligers en commissieleden, waarvoor hartelijke dank!

75-jarig Jubileumfeest: 24 t/m 26 juni 2022
Op 1 september 2020 bestond SV Schalkhaar (met oprichtingsdatum 1 september 1945)
exact 75 jaar. Omdat 75 jaar niet zomaar een mijlpaal is, hebben heeft de
jubileumcommissie (met communicatiecommissieleden Bas Tijhaar, Marjolein Vloedgraven,
Selinde Soethout, Yahaira Jansen en Wim Groot Koerkamp) besloten om er geen feestdag,
maar een feestweekend van te maken.
Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar het laatste weekend van augustus 2020: van
donderdag 27 t/m zondag 30 augustus 2020. In tweede termijn gingen de gedachten uit naar
het weekend van 24 t/m 27 juni 2021. Ook hier ging een streep door als gevolg van corona.
Daarna kwam het weekend van donderdag 26 t/m zondag 29 augustus 2021 in beeld. Je
raadt het al: ook dit kwam te vroeg. Van uitstel komt geen afstel: noteer het weekend van
vrijdag 24 t/m zondag 26 juni 2022 in je agenda!
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© SV Schalkhaar, Wim Groot Koerkamp, september 2021

Niet Sport 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
Door de corona was het niet mogelijk om te biljarten . Wij ( de dinsdag ) hebben toch iemand
gevonden die lid wil worden van ons clubje namelijk Dennis Dijkhuis.
Daardoor biljarten wij wekelijks met 10 personen. Wij hebben ook nog 2 ondersteunende
leden.
In Juni dit jaar toen het weer mocht zijn we weer langzaam gaan biljarten. Verder geen
bijzonderheden.
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Jeu de Boules
Zoals merkbaar in de hele vereniging heeft de corona situatie ook veel impact gehad op
onze jeu de boules bijeenkomsten. Wel kunnen gooien dan weer niet een onzekere periode
die erg vervelend was. Ook de 1,5 meter afstand zorgde voor ongemak hoe noodzakelijk
dan ook en verstoorde onze speldagen. Gelukkig konden wij nog wel gebruik maken van het
buitenterras.
Inmiddels ziet het ernaar uit dat per 25 september wij weer normaal met elkaar op het veld
en in de kantine om kunnen gaan.
Wij zijn momenteel met 18 leden een hechte groep die met veel plezier gebruik maakt van
de accommodatie.
Wij hopen komend jaar ook weer eens met elkaar een etentje te kunnen organiseren wat er
afgelopen jaar niet van is gekomen door de corona pandemie.
Wij gaan weer positief het nieuwe verenigingsjaar in en hopen dat dit zonder al te veel
ongemakken gaat lukken.
Jeu de boules groep , Joop Span

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.
Afgelopen seizoen was natuurlijk heel bijzonder. Vanuit de commissie is vanaf de zijlijn
meegekeken naar alle corona maatregelen die op de club af kwamen.
De activiteiten op de velden en in de zaal waren veelal onderling , binnen onze vereniging.
Dat maakt een enorm verschil. Voorvallen waar onze inzet of advies nodig was of werd
gevraagd. hebben zich nauwelijks voorgedaan.
In het voorjaar is deelgenomen aan een zoom bijeenkomst van NOC NSF en KNVB .
Onderwerp het sociaal veilige omgeving binnen je vereniging. ( Samengevat – Positieve
Sportcultuur )
De presentatie zal nog met het bestuur worden besproken. Daarnaast is de eerste conclusie
, dat we de fundering op orde hebben . Nagenoeg elke deelnemende vereniging diende nog
beleid op het gebied van vertrouwenszaken en sociale veiligheid in gang te zetten. De VOG
die van vrijwilligers wordt gevraagd binnen onze vereniging is daar een goed voorbeeld van .
SVS een schouderklopje in deze.
De commissie bestaat uit:
Henk van Bussel, Patricia Grave en Rob Revet
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Financieel jaarverslag
Zal gepresenteerd worden op ALV

Kascontrolecommissie
Zal gepresenteerd worden op ALV
Benoeming kascommissie 2020-2021 op ALV
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