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1   JAARVERSLAG	  BESTUUR	  
	  
Samenstelling	  bestuur	  2018	  
Interim-‐voorzitter:	  	   Carlus	  Geboers	  
Secretaris:	   	  	   	   Lies	  van	  de	  Laar	   	  
Penningsmeester:	   Rob	  Geurts	  
	  
Het	  bestuur	  wordt	  indien	  nodig	  ondersteund	  door	  twee	  extra	  beleidmakers,	  Erik	  van	  Kessel	  en	  
Rene	  bladder.	  	  
	  
Ereleden	  van	  H.V.	  de	  Sprint	  zijn:	  Gerard	  Geurts,	  Betsy	  Seykens,	  Carlus	  Geboers,	  Gerard	  
Schrama,	  Piet	  Zegers,	  Erik	  van	  Kessel,	  Fanny	  van	  Kessel,	  Marianne	  van	  de	  Berkmortel	  en	  Ratna	  
Kulling.	  	  
Leden	  van	  Verdienste	  zijn:	  Nico	  Vosmeer,	  Miny	  Geurts,	  Mies	  Bellemakers,	  Helen	  Martens-‐	  
Geurts,	  Hans	  van	  der	  Laak,	  Wim	  van	  Haandel,	  Freek	  Strauven	  en	  Harry	  Meulendijks.	  	  
	  
Het	  ledenbestand	  per	  1-‐1-‐2018	  bedroeg	  228	  leden.	  
Per	  31-‐12-‐2018	  bestond	  H.V	  de	  Sprint	  uit	  229	  leden.	  	  
	  
Het	  bestuur	  heeft	  het	  afgelopen	  jaar	  16	  keer	  vergaderd.	  Tijdens	  deze	  vergaderingen	  is	  
gesproken	  over	  het	  algemeen	  beleid	  binnen	  de	  vereniging,	  de	  financiële	  situatie	  en	  de	  
toekomstperspectieven.	  Echter	  worden	  we	  tijdens	  het	  proces	  geconfronteerd	  met	  overige	  
praktische	  zaken	  die	  op	  korte	  termijn	  actie	  behoeven.	  Het	  bestuur	  sluit	  aan	  bij	  vergaderingen	  
van	  commissies/werkgroepen	  waar	  nodig.	  Onderwerpen	  die	  het	  bestuur	  het	  afgelopen	  jaar	  in	  
behandeling	  had	  of	  komend	  jaar	  nog	  verder	  gaat	  behandelen	  staan	  hieronder	  genoemd.	  	  
	  
40	  Jaar	  jubileum:	  
In	  het	  kader	  van	  ons	  40	  jarig	  bestaan	  heeft	  de	  A-‐jeugd	  (heren	  en	  dames	  samen)	  de	  bekerfinales	  
voor	  de	  afdeling	  georganiseerd.	  Zij	  speelden	  (net	  als	  de	  heren	  senioren)	  zelf	  ook	  de	  finale;	  dus	  
drie	  Sprint	  teams	  in	  de	  bekerfinales	  tijdens	  een	  40	  jarig	  bestaan	  is	  wel	  uniek	  te	  noemen.	  Helaas	  
kon	  geen	  van	  de	  drie	  bekers	  in	  Deurne	  blijven.	  
	  
Voor	  de	  jeugd	  is	  er	  op	  zaterdag	  22	  september	  een	  zeskamp	  georganiseerd,	  met	  aansluitend	  een	  
barbecue	  voor	  alle	  leden.	  De	  A-‐jeugd,	  Senioren	  en	  rustende	  en	  oud-‐leden	  hebben	  die	  avond	  
zich	  kunnen	  vermaken	  tijdens	  een	  feestavond.	  
	  
Dank	  aan	  iedereen	  die	  haar/zijn	  steentje	  heeft	  bijgedragen	  aan	  deze	  activiteiten.	  
	  
NHV:	  
21	  november	  2019	  heeft	  Carlus	  de	  vergadering	  van	  de	  bond	  bijgewoond.	  Er	  zijn	  geen	  
opvallende	  dingen	  naar	  voren	  gekomen.	  In	  de	  toekomst	  willen	  ze	  een	  competitie	  opstarten	  
voor	  beachhandbal.	  Hiervoor	  zal	  dan	  een	  klein	  bedrag	  worden	  gevraagd	  voor	  een	  deelname	  
plaats.	  Het	  financiële	  plaatje	  van	  de	  bond	  ziet	  er	  in	  orde	  uit.	  	  
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Gemeente	  Deurne:	  
Afgelopen	  jaren	  is	  er	  6%	  BTW	  gerekend	  op	  de	  zaalhuur	  voor	  alle	  binnensportaccommodaties	  
binnen	  Deurne,	  dit	  is	  toen	  der	  tijd	  verrekend	  met	  de	  huurprijs	  zodat	  gebruikers	  hiervan	  geen	  
financiële	  nadelen	  van	  ondervonden.	  Met	  ingang	  van	  1	  januari	  2019	  zal	  de	  BTW	  in	  het	  geheel	  
wegvallen	  op	  binnensportaccommodaties.	  Aangezien	  de	  BTW	  nu	  weg	  valt	  en	  het	  toen	  der	  tijd	  is	  
verrekend	  zal	  de	  huurprijs	  met	  6%	  verhoogd	  worden.	  Voor	  ons	  als	  sprint	  gebruikers	  zal	  het	  dus	  
geen	  veranderingen	  hebben	  in	  de	  financiële	  aspecten.	  Het	  factuur	  zal	  zonder	  BTW	  worden.	  	  	  	  
	  
VOG	  en	  vertrouwenspersoon	  
In	  verband	  met	  het	  borgen	  van	  de	  veiligheid	  van	  onze	  jeugdleden	  en	  aansluitend	  bij	  de	  
landelijke	  trend,	  worden	  vrijwilligers	  die	  met	  kinderen	  werken	  gescreend.	  Tot	  op	  heden	  hebben	  
alle	  coaches	  en	  trainers	  een	  VOG	  aangevraagd	  en	  zijn	  deze	  in	  het	  bezit	  bij	  Gaby	  van	  den	  Berk.	  
Ook	  is	  er	  een	  vertrouwenspersoon	  actief	  binnen	  de	  club	  namelijk:	  Fanny	  van	  Kessel.	  
	  
Privacyverklaring	  (AVG):	  
Zoals	  alle	  bedrijven,	  overheden	  en	  verenigingen	  vanaf	  mei	  verplicht	  zijn	  om	  een	  
privacyverklaring	  op	  te	  stellen	  (en	  zich	  eraan	  te	  houden)	  heeft	  H.V.	  De	  Sprint	  ook	  een	  verklaring	  
kenbaar	  gemaakt	  via	  de	  website.	  	  
	  
Verklaring	  omtrent	  gedrag	  (VOG):	  
Naast	  de	  AVG	  zijn	  ook	  de	  VOG’s	  nagenoeg	  allemaal	  afgerond.	  De	  Werkgroep	  Trainers	  zal	  
aangeven	  wanneer	  er	  voor	  nieuwe	  mensen	  aanvullende	  verklaringen	  noodzakelijk	  zijn.	  	  
	  
Bijeenkomst	  kadervergadering	  (voorzittersoverleg)	  
In	  2018	  zijn	  er	  op	  twee	  momenten	  een	  kadervergadering	  met	  alle	  voorzitters	  van	  de	  
commissies/werkgroepen	  geweest,	  namelijk	  op	  23	  mei	  en	  3	  december.	  Tijdens	  beide	  
bijeenkomsten	  zijn	  mededelingen	  gedeeld	  vanuit	  het	  bestuur	  en	  is	  er	  mogelijkheid	  geweest	  om	  
de	  stand	  van	  zaken	  vanuit	  de	  commissies	  te	  bespreken.	  Ondanks	  het	  wegvallen	  van	  de	  
activiteiten-‐	  en	  sponsorcommissie	  draaien	  de	  overige	  commissies	  naar	  behoren.	  Het	  grootste	  
probleem	  blijft	  liggen	  bij	  het	  vrijwilligers	  te	  kort	  waardoor	  er	  prioriteiten	  gesteld	  moeten	  
worden	  door	  de	  werkgroepen	  en	  taken	  blijven	  liggen.	  
	  
Sprint	  Jaarboekje	  2018:	  
Dit	  is	  niet	  gerealiseerd.	  	  
	  



 
          Jaarverslag 2018 
 

13 februari 2019   pagina  5   van  16  
  

Openstaande	  vacatures:	  
•   Algemene	  bestuursleden	  
•   Trainers	  
•   Officiële	  scheidsrechters	  
•   Lid	  werkgroep	  scheidsrechters	  
•   Lid	  Werkgroep	  Trainers	  
•   Lid	  van	  de	  toernooiencommissie	  
•   Voorzitter	  Sponsor	  Commissie	  
•   Lid	  Sponsor	  Commissie	  
•   Leden	  PR	  Commissie	  (eigen	  toernooien	  en	  ledenwerving)	  
•   Voorzitter	  activiteiten	  Commissie	  
•   Leden	  activiteiten	  Commissie	  

Deze	  lijst	  is	  waarschijnlijk	  niet	  volledig	  maar	  geeft	  een	  indruk	  van	  het	  verenigingswerk	  waarvoor	  
nog	  leden	  gezocht	  worden.	  	  
	  
Enkele	  bestuursbesluiten	  2018:	  

•   Het	  is	  voor	  de	  E,	  F,	  en	  D-‐jeugd	  lastig	  om	  de	  begrote	  100	  euro	  per	  team	  te	  gebruiken	  
voor	  een	  toernooi	  aangezien	  er	  weinig	  externe	  toernooien	  aanwezig	  zijn	  voor	  de	  
kleinste	  jeugd.	  Mits	  er	  niet	  wordt	  deelgenomen	  aan	  een	  toernooi	  mogen	  zij	  het	  geld	  
besteden	  aan	  een	  seizoenafsluiting.	  

•   We	  zien	  af	  van	  shirt/trainingspak	  sponsering	  tenzij	  er	  één	  sponsor	  wordt	  gevonden	  die	  
de	  alle	  dames	  senioren	  of	  heren	  senioren	  of	  alle	  jeugdteams	  wilt	  sponsoren.	  Zo	  
voorkomen	  we	  dat	  één	  team	  rondloopt	  met	  meerdere	  sponsoren.	  Materiaal	  beheer	  en	  
PR	  hebben	  een	  mooie	  clublijn	  opgezet	  waarbij	  leden	  een	  trainingspak	  kunnen	  
aanschaffen	  met	  logo	  van	  de	  sprint	  erop.	  	  

	  
Slot:	  
Tot	  slot	  willen	  wij	  alle	  leden	  en	  vrijwilligers	  bedanken	  voor	  hun	  inzet	  van	  het	  afgelopen	  jaar.	  	  
	  
Het	  bestuur	  van	  H.V.	  De	  Sprint.	  
Carlus	  Geboers	  
Lies	  van	  de	  Laar	  
Rob	  Geurts	  
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2   JAARVERSLAG	  TECHNISCHE	  ZAKEN	  
2.1   Werkgroep	  Trainers	  (WT)	  
In	  2018	  bestond	  de	  WT	  uit	  onderstaande	  personen:	  
-   Mark	  Bennenbroek	  (interim	  voorzitter)+coördinator	  A	  jeugd	  en	  senioren.	  
-   Danielle	  Horsten	  Technisch	  coördinator.	  Eerste	  deel	  2018.	  
-   Jean	  Troquet,	  Technisch	  coördinator.	  Tweede	  deel	  2018.	  
-   Marie-‐Anette	  Philipsen	  (notulist)	  +	  coördinator	  t/m	  B.	  
-   Piet	  Zegers	  coördinator	  F	  en	  E	  jeugd.	  

	  
De	  WT	  vergaderde	  3	  tot	  4	  keer	  per	  jaar	  in	  volledige	  samenstelling.	  Lopende	  zaken	  worden	  waar	  
mogelijk	  op	  clubavonden	  in	  wisselende	  samenstelling	  besproken.	  
	  
Opvallende	  zaken	  uit	  2018:	  
WT	  algemeen:	  
Gedurende	  2018	  heeft	  Marie	  Anette	  aangegeven	  dat	  ze	  de	  combinatie	  met	  2	  keer	  training	  
geven	  en	  de	  uitvoerende	  taken	  vanuit	  de	  WT	  te	  zwaar	  vindt.	  Mede	  daarom	  zijn	  we	  gaan	  kijken	  
naar	  aanvulling.	  Die	  is	  gevonden	  in	  de	  persoon	  van	  Djim	  Giesbers.	  Djim	  gaat	  de	  uitvoerende	  
taken	  als	  coördinator	  voor	  de	  D	  t/m	  de	  B	  op	  zich	  nemen.	  Piet	  neemt	  de	  administratieve	  taken	  
op	  zich.	  In	  2019	  gaat	  Rene	  Bladder	  de	  taken	  van	  voorzitter	  WT	  op	  zich	  nemen.	  Hierdoor	  kan	  
Mark	  zich	  op	  zijn	  kerntaken	  gaan	  richten.	  In	  2019	  gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  een	  coördinator	  voor	  
de	  herenafdeling.	  	  
	  
Ontwikkeling	  en	  opleiden	  van	  onze	  jeugdtrainers	  en	  coaches:	  
In	  het	  tweede	  deel	  van	  2018	  zijn	  we	  trainers	  weer	  gaan	  toewijzen	  aan	  een	  vast	  team.	  De	  
ervaringen	  zijn	  goed.	  Het	  vergroot	  de	  verantwoording	  en	  betrokkenheid.	  De	  technisch	  
coördinator	  heeft	  de	  taak	  om	  de	  trainers	  op	  de	  vloer	  te	  begeleiden.	  Gedurende	  2018	  waren	  er	  
in	  dalperiode	  een	  aantal	  workshops	  voor	  trainers	  en	  of	  coaches.	  Het	  technisch	  beleid	  en	  de	  
verantwoording	  daarvoor	  valt	  binnen	  de	  WT	  onder	  het	  takenpakket	  van	  Mark.	  Hij	  werkt	  daarin	  
nauw	  samen	  met	  Jean.	  Het	  streven	  is	  dat	  elk	  team	  naast	  een	  trainer	  ook	  een	  assistent-‐trainer	  
heeft.	  Dit	  als	  ondersteuning	  van	  de	  trainer	  maar	  ook	  als	  kweekvijver	  voor	  nieuwe	  trainers.	  Voor	  
een	  aantal	  teams	  is	  dit	  gerealiseerd	  voor	  een	  aantal	  niet.	  De	  coaches	  proberen	  we	  zoveel	  
mogelijk	  op	  te	  leiden	  en	  begeleiden	  door	  ze	  te	  betrekken	  bij	  de	  trainingen.	  Voor	  de	  E	  jeugd	  
hebben	  we	  in	  2018	  een	  aantal	  extra	  trainingen	  georganiseerd	  in	  de	  vorm	  van	  een	  onderlinge	  
wedstrijd.	  Naast	  de	  kinderen	  hadden	  ook	  de	  coaches	  hier	  veel	  baat	  bij.	  Indien	  nodig	  kan	  op	  
aanvraag	  een	  beroep	  worden	  gedaan	  op	  de	  WT	  om	  tijdens	  wedstrijden	  te	  zorgen	  dat	  er	  iemand	  
aanwezig	  is.	  Deze	  deskundige	  kan	  dan	  zelf	  waarnemen	  hoe	  het	  gaat.	  In	  2018	  is	  daar	  enkele	  
keren	  gebruik	  van	  gemaakt.	  	  
	  
Technisch	  beleid;	  	  
Door	  onderbezetting	  en	  diverse	  vacatures	  is	  het	  doel	  om	  drie	  keer	  per	  jaar	  door	  een	  meting	  het	  
niveau	  van	  de	  spelers	  en	  speelsters	  op	  dat	  moment	  in	  beeld	  te	  brengen	  niet	  gehaald.	  Aan	  de	  
hand	  van	  die	  meting	  kun	  je	  bepalen	  of	  en	  waar	  verbeteringen	  moeten	  plaats	  vinden.	  In	  2018	  
heeft	  er	  1	  keer	  een	  meting	  zoals	  genoemd	  plaats	  gevonden.	  
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Zaalhuur:	  
De	  WT	  gaat	  voor	  een	  efficiënt	  zaalgebruik	  mede	  door	  de	  steeds	  stijgende	  kosten.	  Vanaf	  mei	  
wordt	  er	  standaard	  1	  maal	  ingehuurd.	  Voor	  de	  jeugd	  tot	  en	  met	  de	  B	  is	  in	  schoolvakanties	  geen	  
trainen.	  Waar	  nodig	  kan	  na	  beoordeling	  en	  goedkeuren	  door	  de	  WT	  worden	  bij	  gehuurd.	  
	  
Beleid	  Visie	  WT.	  
Door	  de	  WT	  is	  een	  nieuwe	  meer	  jaren	  visie,	  2017-‐2020,	  geschreven.	  Onderdeel	  daarvan	  was	  
het	  jaarplan	  2018-‐2019.	  Door	  de	  vele	  ad	  hoc	  zaken	  en	  onder	  bezettingen	  is	  hier	  in	  2018	  weinig	  
mee	  gebeurd.	  I.s.m.	  de	  nieuwe	  voorzitter	  zal	  in	  2019	  gekeken	  hoe	  we	  hier	  mee	  verder	  gaan.	  
	  
Mini	  toernooien	  F	  jeugd:	  
Samen	  met	  verenigingen	  in	  de	  regio	  worden	  toernooien	  voor	  de	  F-‐jeugd	  verzorgd.	  Iedere	  
deelnemende	  verenging	  komt	  2	  x	  per	  jaar	  aan	  de	  beurt	  om	  dit	  te	  organiseren.	  Ook	  in	  2018	  
verliep	  dit	  weer	  naar	  grote	  tevredenheid	  van	  alle	  deelnemende	  verengingen.	  Met	  namen	  de	  
laagdrempeligheid	  geeft	  goede	  resultaten.	  Je	  kunt	  per	  toernooi	  inschrijven.	  Je	  kunt	  tussentijds	  
aanhaken.	  Je	  kunt	  als	  jezelf	  geen	  volledig	  team	  hebt	  aansluiten	  bij	  een	  ander	  team.	  Voor	  onze	  
vereniging	  draagt	  dit	  bij	  tot	  een	  heel	  gezonde	  F-‐jeugd	  afdeling	  van	  rond	  de	  15	  leden.	  	  
	  
Samenwerking	  PR:	  
In	  samenwerking	  met	  de	  PR	  zijn	  er	  verschillende	  ledenwerf	  activiteiten	  geweest.	  Een	  
opvalleden	  darbij	  was	  een	  bootcamp	  alleen	  voor	  jongens.	  Helaas	  heeft	  dit	  geen	  extra	  jongens	  
leden	  opgeleverd.	  Diverse	  van	  deze	  activiteiten	  worden	  ondersteund	  vanuit	  de	  Gemeente	  door	  
Leef.	  	  
	  
Speerpunten	  2019	  
-   WT	  beleid	  evalueren	  en	  bijstellen.	  
-   Begeleiden	  en	  opleiden	  huidig	  en	  nieuw	  technisch	  kader.	  
-   Onkosten	  vergoeding	  jeugdtrainers	  evalueren	  en	  bijstellen.	  	  
-   Voor	  elk	  team	  naast	  een	  trainer	  een	  assistent.	  
-   Aanvulling	  in	  WT	  als	  coördinator	  voor	  de	  heren.	  
-   Samen	  met	  de	  PR	  commissie	  en	  Leef	  zorgen	  voor	  meer	  jongens	  leden	  

	  
Tot	  slot	  willen	  we	  iedereen	  bedanken	  die	  ons	  als	  WT	  heeft	  ondersteund	  in	  woord	  en	  daad.	  We	  
rekenen	  ook	  in	  2019	  weer	  op	  jullie.	  
	  

Namens	  de	  WT,	  
	  
Piet	  Zegers	  
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2.2   Werkgroep	  Scheidsrechters	  (WS)	  
De	  werkgroep	  scheidsrechters	  tot	  juli	  2018:	  
Freek	  Strauven,	  Kim	  vd	  Heuvel,	  Wim	  van	  Haandel,	  Harry	  Meulendijks,	  
Hein	  van	  Loon,	  Willem	  van	  Hoek	  en	  Marjon	  van	  Kampen.	  
	  
Vanaf	  augustus	  2018:	  
Kim	  vd	  Heuvel,	  Willem	  van	  Hoek,	  Hein	  van	  Loon,	  Koen	  Maessen,	  Marjon	  van	  
Kampen.	  
	  
In	  de	  nieuwe	  opzet	  komen	  we	  zo’n	  1	  x	  per	  maand	  bij	  elkaar	  in	  de	  Peelhorst.	  
Gezien	  het	  tijdstip	  (dinsdagavond	  19.00	  –	  19.50	  uur)	  zijn	  alleen	  Koen,	  Willem	  
en	  Marjon	  bij	  die	  bijeenkomst,	  Hein	  en	  Kim	  zorgen	  voor	  de	  ondersteunende	  taken.	  
Voordeel	  in	  de	  Peelhorst	  voor	  de	  trainingen	  is	  dat	  je	  makkelijk	  iemand	  aan	  kunt	  spreken	  of	  
aangesproken	  kunt	  worden	  en	  dat	  het	  een	  mindere	  belasting	  is	  wat	  betreft	  vergadertijd.	  
	  
Taken	  van	  2018:	  

•   Opleiden	  en	  begeleiden	  van	  jeugdscheidsrechters/spelleiders.	  
•   Opleiden	  en	  begeleiden	  van	  verenigingsscheidsrechters.	  
•   Indelen	  van	  verenigingsscheidsrechters	  en	  invoeren	  in	  Sportlink.	  
•   Jeugdscheidsrechters	  en	  zaalwacht	  invoeren	  in	  Sportlink.	  
•   Fluiten	  van	  verenigingswedstrijden.	  
•   Indelen	  van	  bondwedstrijden	  op	  naam	  van	  vereniging	  zaalseizoen	  2017-‐2018,	  

in	  zaalseizoen	  2018-‐2019	  wordt	  dit	  rechtstreeks	  naar	  onze	  bondscheidsrechters	  
gestuurd	  vanuit	  NHV.	  

•   Fluiten	  van	  bondwedstrijden	  (17-‐18	  door	  Wim,	  Harry	  en	  Willem,	  18-‐19	  door	  	  
Willem	  en	  Koen	  vanuit	  WS).	  

•   De	  overige	  bondscheidsrechters	  seizoen	  2018-‐19	  voor	  De	  Sprint:	  
Elke	  &	  Lindy	  en	  Gerard	  van	  Bussel.	  

•   Administratie	  Spelregelbewijs.	  
•   Leveren	  van	  scheidsrechters	  Peelland	  Kerst	  Toernooi	  groepen	  8	  	  

basisscholen.	  Dit	  jaar	  hebben	  Gerard	  Jeucken,	  Kim	  vd	  Heuvel,	  Rick	  Derix	  
	   en	  Marjon	  van	  Kampen	  gefloten.	  

•   Materialen	  beheer	  (fluitjes,	  wedstrijdkaartjes,	  spelregelboekjes,	  tenues).	  
•   Contact	  onderhouden	  met	  NHV/mailverkeer/overige	  administratie.	  
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Hoofdpunten:	  
•   Te	  weinig	  capaciteit	  voor	  opleiding	  en	  begeleiding	  nieuwe	  vereniging	  scheidsrechters	  

en/of	  bondscheidsrechters.	  
•   We	  zijn	  heel	  blij	  met	  afronding	  bondscheidsrechters	  Jacco	  &	  Koen,	  

Lindy	  &	  Elke,	  helaas	  nog	  geen	  nieuwe	  aanmeldingen…	  
•   Nieuwe	  WS	  leden	  nodig	  i.v.m.	  stoppen	  van	  Harry,	  Wim	  en	  Freek.	  

Dit	  kunnen	  dan	  ook	  ondersteunende	  taken	  zijn,	  het	  structurele	  overleg	  per	  maand	  hoeft	  
niet	  door	  iedereen	  bijgewoond	  te	  worden.	  

	  
Namens	  de	  WS,	  	  
	  
Marjon	  van	  Kampen	  (14-‐01-‐2019).	  
 
 
2.3   Wedstrijdsecretariaat	  
In	  de	  competitie	  2017/2018	  hebben	  de	  volgende	  teams	  deelgenomen	  aan	  de	  zaal-‐	  en/of	  
veldcompetitie	  waarbij	  de	  coördinatie	  voor	  De	  Sprint	  bij	  Carlus	  Geboers	  lag:	  
	  	  

Heren	  Senioren	  1	  en	  2:	  zaalcompetitie	  	  
Dames	  Senioren	  1,	  2	  en	  3:	  zaalcompetitie	  	  
Heren	  A-‐jeugd	  1:	  zaalcompetitie	  
Dames	  A-‐jeugd	  1:	  zaalcompetitie	  
Dames	  B-‐jeugd	  1:	  zaalcompetitie	  
Heren	  C-‐jeugd	  1:	  veld-‐	  en	  zaalcompetitie	  
Gemengde	  C-‐jeugd	  1:	  veld-‐	  en	  zaalcompetitie.	  Kampioen	  in	  de	  veldcompetitie.	  
Gemengde	  D-‐jeugd	  1	  en	  2:	  veld-‐	  en	  zaalcompetitie	  	  
Gemengde	  E-‐jeugd	  1	  en	  2:	  veld-‐	  en	  zaalcompetitie	  	  
Gemengde	  F-‐jeugd	  1:	  toernooien.	  

	  
De	  E1	  heeft	  afgelopen	  jaar	  ook	  het	  kampioenschap	  binnen	  mogen	  slepen	  in	  de	  zaalcompetitie!	  	  
 
2.4   Bekercompetitie	  	  
Zoals	  elk	  jaar	  namen	  ook	  nu	  verschillende	  teams	  deel	  aan	  de	  bekercompetitie	  waarbij	  de	  
coördinatie	  voor	  De	  Sprint	  bij	  Mark	  Kuunders	  lag.	  
	  
De	  Dames	  Senioren	  1	  deden	  mee	  aan	  de	  landelijke	  beker,	  helaas	  vroeg	  uitgeschakeld.	  
De	  overige	  teams	  namen	  deel	  aan	  de	  regionale	  bekercompetitie.	  
Dit	  betreft	  de	  Dames	  Senioren	  2,	  de	  Heren	  Senioren	  1,	  Dames	  A	  jeugd	  en	  de	  Heren	  A	  jeugd.	  
De	  vereniging	  had	  besloten	  om	  de	  B-‐jeugd	  niet	  in	  te	  schrijven.	  
	  	  
Op	  13	  mei	  2018	  werden	  de	  finalewedstrijden	  in	  De	  Peelhorst	  in	  Deurne	  gehouden	  vanwege	  ons	  
40	  jarig	  bestaan;	  de	  organisatie	  lag	  bij	  de	  A-‐jeugd,	  zowel	  dames	  als	  heren.	  Het	  werd	  een	  mooie	  
happening	  waarbij	  de	  Heren	  Senioren	  en	  de	  beide	  A-‐jeugd	  teams	  de	  finales	  hebben	  gehaald.	  
Helaas	  bleken	  alle	  tegenstanders	  te	  sterk,	  maar	  toch	  een	  schitterende	  prestatie.	  
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3   JAARVERSLAG	  FINANCIELE	  ZAKEN	  
3.1   Jaarverslag	  financiële	  zaken	  
Het	  betreft	  aparte	  bijlagen	  die	  tijdens	  de	  ledenvergadering	  uitgedeeld	  worden:	  Balans	  en	  
exploitatierekening.	  
	  
3.2   Sponsorcommissie	  (SC)	  
Het	  jaar	  2018	  werd	  door	  de	  sponsorcommissie	  ingegaan	  met	  een	  zware	  onderbezetting.	  De	  
commissie	  bestond,	  nadat	  er	  in	  2017	  een	  aantal	  mensen	  zijn	  gestopt,	  nog	  maar	  uit	  2	  personen.	  
Rob	  van	  Leeuwen	  en	  Tom	  Heesmans.	  Door	  deze	  zware	  onderbezetting	  waren	  we	  genoodzaakt	  
alleen	  de	  hoognodige	  zaken	  te	  regelen.	  In	  de	  praktijk	  hield	  dat	  in	  de	  we	  de	  bestaande	  
sponsoren	  zo	  goed	  dat	  ging	  probeerden	  te	  behouden	  en	  de	  bijbehorende	  administratie	  en	  
facturen	  te	  verzorgen.	  
	  
Omdat	  we	  toch	  enige	  ambitie	  hadden	  om	  er	  voor	  de	  Sprint	  iets	  moois	  van	  te	  maken	  als	  
commissie	  zijnde	  in	  het	  jubileumjaar,	  hebben	  we	  in	  samenspraak	  met	  het	  bestuur	  het	  plan	  
opgepakt	  om	  voor	  alle	  senioren	  trainingspakken	  en	  evt	  meer	  te	  gaan	  regelen.	  Dit	  plan	  hebben	  
we	  samen	  met	  een	  vertegenwoordiger	  van	  ieder	  seniorenteam	  uitgewerkt.	  Dit	  plan	  hebben	  we	  
aan	  alle	  senioren	  voor	  gelegd	  zodat	  we	  als	  club	  samen	  sponsoren	  voor	  dit	  project	  zouden	  gaan	  
zoeken.	  Want	  vele	  senioren	  kennen	  vele	  potentiele	  sponsoren	  was	  het	  idee.	  Helaas	  zijn	  er	  maar	  
enkele	  reacties	  binnen	  gekomen.	  Dit	  plan	  is	  dus	  helaas	  niet	  van	  de	  grond	  gekomen.	  
	  
In	  oktober	  hebben	  Tom	  en	  Rob	  beide,	  door	  diverse	  privézaken,	  besloten	  dat	  we	  stoppen	  met	  
de	  sponsorcommissie.	  Voornamelijk	  tijdgebrek	  om	  er	  vol	  voor	  te	  kunnen	  gaan	  heeft	  ons	  tot	  dit	  
besluit	  doen	  komen.	  Wij	  vinden	  het	  erg	  jammer	  dat	  de	  taken	  van	  deze	  toch	  wel	  belangrijke	  
commissie	  nu	  veelal	  zullen	  moeten	  blijven	  liggen	  of	  door	  het	  bestuur	  erbij	  genomen	  zal	  moeten	  
worden.	  Zover	  zij	  er	  überhaupt	  nog	  tijd	  voor	  hebben.	  Daarom	  hopen	  wij	  dat	  er	  toch	  mensen	  de	  
noodzaak	  van	  inzien	  en	  zouden	  willen	  helpen	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  enkele	  taken	  omtrent	  dit	  
gebeuren.	  	  
	  
Rob	  &	  Tom 
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3.3   Kledingacties	  
Op	  zaterdag	  7	  april	  en	  29	  september	  werden	  in	  2018	  de	  welbekende	  kledinginzameling	  acties	  
gehouden.	  	  
	  
Tijdens	  deze	  kledingacties	  wordt	  er	  textiel	  opgehaald	  in	  heel	  Deurne,	  Vlierden	  en	  Liessel.	  Het	  
vooraf	  ronddelen	  van	  de	  flyers	  werd	  verzorgd	  door	  de	  jongste	  jeugdleden	  en	  enkele	  
seniorenleden.	  Het	  ronddelen	  van	  de	  flyers	  is	  afgelopen	  september	  goed	  gegaan.	  De	  routes	  zijn	  
weer	  up	  to	  date.	  Hier	  is	  achter	  de	  schermen	  volop	  aan	  gewerkt.	  Dit	  jaar	  is	  er	  wederom	  
geadverteerd	  in	  alle	  wijkbladen	  zoals	  Onder	  Ons	  in	  de	  Walsberg	  en	  het	  Contact	  in	  de	  Zeilberg.	  
Zandklokje	  in	  de	  Sint-‐Jozef.	  	  
	  	  
Vrijwilligers,	  waaronder	  ouders	  en	  leden	  van	  de	  Sprint,	  zorgden	  voor	  het	  ophalen	  van	  de	  
kleding.	  Tijdens	  trainingen	  werden	  mensen	  gevraagd	  om	  mee	  te	  helpen	  met	  ophalen.	  Ook	  is	  
iedereen	  via	  de	  mail/app	  gevraagd	  om	  mee	  te	  helpen.	  De	  kledingactie	  is	  en	  blijft	  een	  
belangrijke	  inkomstenbron	  voor	  de	  Sprint.	  Het	  is	  dus	  belangrijk	  dat	  dit	  door	  blijft	  gaan.	  Als	  
iedereen	  een	  steentje	  bijdraagt	  is	  het	  zo	  geregeld.	  	  
	  
Alle	  gekomen	  vrijwilligers	  bedanken	  wij	  dan	  ook	  voor	  hun	  hulp.	  	  
Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  weer	  gebruik	  mogen	  maken	  van	  de	  bedrijfshal	  bij	  Familie	  vd	  Eijnden,	  op	  
de	  Liesselseweg.	  Dit	  was	  ook	  nu	  weer	  goed	  bevallen	  en	  we	  hopen	  ook	  aankomend	  jaar	  weer	  op	  
hun	  medewerking	  te	  kunnen	  rekenen.	  Belangrijk	  zal	  zijn	  om	  weer	  meer	  kleding	  op	  te	  halen	  
omdat	  de	  vergoeding	  kan	  variëren.	  Eigen	  leden	  kunnen	  hier	  een	  grote	  rol	  in	  spelen	  door	  zelf	  
kleding	  in	  te	  leveren	  bij	  eigen	  depots	  en	  kledingacties.	  Vooral	  ook	  door	  familieleden	  en	  
bekenden	  te	  stimuleren	  dat	  te	  doen.	  
	  

De	  komende	  kledingactie	  is	  zaterdag	  6	  April	  2019	  

Groetjes	  van	  de	  kledingactie.	  

Marlies	  Tielemans	  
Marielle	  Verstappen	  
Marja	  Koppens	  
Corinne	  de	  Wit	  
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4   JAARVERSLAG	  ALGEMENE	  ZAKEN	  
4.1   PR-‐commissie	  
De	  PR	  commissie	  is	  een	  actieve	  commissie,	  echter	  door	  vele	  tegenslagen	  is	  dit	  in	  2018	  flink	  
gedemotiveerd.	  De	  commissie	  had	  allerlei	  plannen	  echter	  door	  gebrek	  aan	  vrijwilligers	  zijn	  we	  
in	  een	  spagaat	  gekomen	  en	  hebben	  we	  een	  aantal	  activiteiten	  af	  moeten	  blazen,	  dit	  in	  overleg	  
met	  het	  bestuur.	  De	  activiteiten	  die	  wel	  doorgang	  hebben	  gevonden,	  zijn	  goed	  verlopen,	  zie	  
toelichting	  in	  het	  jaarverslag.	  Daarnaast	  heeft	  de	  PR	  commissie	  te	  kampen	  gehad	  met	  stoppen	  
van	  leden	  in	  de	  commissies	  die	  bij	  de	  PR	  behoren.	  
	  
Jeugd	  PR	  
Dit	  jaar	  heeft	  de	  PR	  een	  andere	  invulling	  gegeven	  aan	  de	  jeugd	  PR,	  de	  leden	  Jacco	  en	  Wessel	  
zijn	  incidenteel	  ingezet	  voor	  taken,	  uiteindelijk	  heeft	  dit	  geresulteerd	  in	  het	  opheffen	  van	  de	  
jeugd	  PR.	  De	  PR	  commissie	  ziet	  nog	  steeds	  de	  meerwaarde	  om	  jeugd	  te	  betrekken	  bij	  de	  
activiteiten,	  voor	  2018	  is	  de	  jeugd	  per	  activiteit	  benaderd,	  helaas	  heeft	  is	  dit	  niet	  altijd	  het	  
beoogde	  resultaat	  opgeleverd,	  dit	  door	  weinig	  tot	  geen	  betrokkenheid.	  
	  
Toernooicommissie	  
Voor	  de	  toernooiencommissie	  is	  de	  PR	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  nieuwe	  leden,	  hiervoor	  is	  er	  1	  
aanmelding	  gekomen,	  echter	  deze	  aanmelding	  is	  weer	  ingetrokken.	  Momenteel	  is	  er	  nog	  1	  lid	  
in	  deze	  commissie,	  echter	  ook	  deze	  is	  vaak	  niet	  beschikbaar.	  Resultaat	  is	  dat	  de	  PR	  commissie	  	  
het	  herfsttoernooi	  voor	  scholen	  heeft	  moeten	  afblazen.	  	  
	  
Clubblad	  
Ook	  dit	  jaar	  verliep	  het	  uitbrengen	  van	  het	  clubblad	  erg	  moeizaam,	  wat	  geresulteerd	  heeft	  tot	  
het	  opzeggen	  van	  de	  beide	  leden	  Sander	  en	  Marloes.	  Marloes	  heeft	  de	  overstap	  gemaakt	  naar	  
een	  andere	  vereniging	  en	  Sander	  is	  in	  een	  later	  stadium	  gestopt,	  dit	  zonder	  mededeling.	  De	  PR	  
commissie	  vindt	  dit	  een	  kwalijke	  zaak,	  hierdoor	  raakt	  HV	  de	  Sprint	  (mogelijk)	  sponsoren	  kwijt,	  
zij	  krijgen	  immers	  niet	  waar	  zij	  voor	  betalen.	  In	  overleg	  met	  bestuur	  besloten	  om	  hier	  geen	  actie	  
in	  te	  ondernemen.	  
	  
Website	  
Zoals	  beschreven	  in	  het	  jaarverslag	  van	  2017	  werkt	  de	  website	  niet	  optimaal.	  De	  PR	  commissie	  
heeft	  herhaaldelijk	  aangegeven	  bij	  betrokkenen	  zich	  hiervoor	  in	  te	  zetten,	  echter	  door	  drukte	  
van	  Jeroen	  is	  dit	  vertraagd.	  Momenteel	  is	  de	  eerste	  opzet	  klaar,	  de	  planning	  is	  om	  met	  de	  
komende	  jaarvergadering	  de	  nieuwe	  website	  online	  te	  hebben.	  
	  
Promotie	  van	  HV	  de	  Sprint	  

-‐   Facebook:	  Amy	  en	  Joyce	  zorgen	  dat	  activiteiten	  bekend	  worden	  gemaakt,	  dit	  loopt	  goed.	  
-‐   Mail:	  diverse	  werkgroepen	  en	  commissies	  hebben	  via	  mail	  activiteiten	  gepromoot.	  
-‐   Krant:	  hier	  hebben	  een	  aantal	  mooie	  artikelen	  ingestaan	  van	  het	  40	  jarig	  bestaan	  en	  de	  

jonge	  vrijwilliger	  binnen	  de	  vereniging.	  
-‐   Advertenties:	  weekblad	  van	  Deurne	  en	  VVV	  Deurne	  site	  van	  activiteiten,	  programma	  en	  

uitslagen.	  
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-‐   Organisatie:	  bootcamp	  NHV.,	  koningsdag,	  bekerwedstrijden	  en	  spelleninstuif.	  
-‐   Randvoorwaarden:	  aanschaf	  en	  inzet	  van	  nieuw	  promotiemateriaal.	  

Ook	  dit	  jaar	  blijkt	  wederom	  dat	  veel	  communicatiemiddelen	  weinig	  tot	  niet	  gelezen	  worden,	  dit	  
blijkt	  uit	  de	  minimale	  reacties,	  het	  lijkt	  dan	  men	  zich	  niet	  aangesproken	  voelt.	  Hierdoor	  is	  de	  
betrokkenheid	  binnen	  de	  vereniging	  laag	  te	  noemen,	  wat	  het	  voor	  de	  PR	  commissie	  erg	  zwaar	  
maakt.	  
	  
Materiaalbeheer	  
Dit	  is	  in	  2018	  succesvol	  overgedragen	  aan	  Johnny,	  Nicole	  en	  Lieke.	  De	  PR	  commissie	  is	  hier	  
inhoudelijk	  niet	  meer	  bij	  betrokken.	  
	  
Activiteiten	  georganiseerd	  door	  werkgroepen	  
Rikie	  heeft	  als	  voorzitter	  van	  de	  PR	  commissie	  de	  grote	  clubactie	  over	  kunnen	  dragen	  aan	  een	  
nieuwe	  werkgroep,	  dit	  loopt	  prima.	  
	  
Samenwerking	  met	  bestuur	  en	  commissies	  
De	  samenwerking	  met	  het	  bestuur	  is	  prima,	  de	  lijntjes	  zijn	  kort	  en	  we	  hebben	  regelmatig	  met	  
hen	  contact	  gezocht	  in	  2018	  om	  te	  overleggen	  hoe	  in	  te	  steken	  op	  het	  gebrek	  van	  vrijwilligers	  
en	  motivatie	  hiervan.	  Hun	  advies	  was	  leidend	  in	  het	  ondernemen	  van	  acties.	  
De	  samenwerking	  met	  andere	  commissies	  verloopt	  slecht,	  een	  uitzondering	  hierop	  is	  de	  
commissie	  materiaalbeheer	  en	  de	  commissie	  WT.	  Met	  laatstgenoemde	  commissie	  zijn	  er	  een	  
aantal	  pogingen	  gedaan	  om	  activiteiten	  op	  te	  zetten	  echter	  door	  gebrek	  aan	  vrijwilligers	  zijn	  er	  
maar	  enkele	  kleine	  succesjes	  geboekt,	  o.a.	  samenwerking	  met	  LEEF	  (bekendheid	  geven	  aan	  
activiteiten,	  sportimpuls	  en	  sportcafé).	  
	  
Samenwerking	  met	  werkgroep	  40	  jarig	  bestaan	  HV	  de	  Sprint	  is	  moeizaam	  verlopen.	  De	  PR	  
commissie	  heeft	  herhaaldelijk	  aangegeven	  mee	  te	  willen	  denken,	  echter	  hier	  is	  geen	  gebruik	  
van	  gemaakt.	  Op	  het	  laatste	  moment	  heeft	  de	  commissie	  de	  werkgroep	  bijgestaan	  met	  tips	  hoe	  
zaken	  aan	  te	  pakken.	  
	  
Activiteiten	  2018	  

-‐   Bootcamp	  NHV:	  de	  2e	  bootcamp	  is,	  door	  gebrek	  aan	  belangstelling,	  ook	  afgelast.	  
-‐   Koningspelen:	  de	  PR	  commissie	  samen	  met	  jeugdleden	  een	  clinic	  verzorgd	  voor	  de	  

basisschool	  Tijl	  Uilenspiegel,	  deze	  is	  enthousiast	  ontvangen.	  
-‐   Koningsdag:	  de	  PR	  commissie	  was,	  samen	  met	  enkele	  vrijwilligers,	  aanwezig	  met	  een	  

kraam	  met	  informatie	  van	  de	  vereniging,	  het	  spel	  ballengooien	  en	  er	  kon	  	  een	  handbal	  
gewonnen	  worden	  door	  het	  gewicht	  hiervan	  te	  raden.	  Daarnaast	  was	  er	  wederom	  een	  
opblaasbaarveld	  waar	  men	  kennis	  kon	  maken	  met	  streethandbal.	  Beide	  waren	  een	  
succes	  en	  werden	  drukbezocht	  door	  de	  jeugd	  van	  Deurne.	  
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-‐   KOZ:	  Ook	  dit	  jaar	  hebben	  een	  flink	  aantal	  vrijwilligers	  zich	  ingezet	  bij	  het	  festival	  KOZ	  om	  
zo	  geld	  te	  verdienen	  voor	  de	  vereniging.	  Resultaat	  912,50	  euro	  voor	  in	  de	  clubkas,	  dit	  is	  
officieel	  overhandigd	  op	  24	  november.	  

-‐   Organisatie	  bekerwedstrijden:	  HV	  de	  Sprint	  heeft	  deze	  activiteit	  naar	  Deurne	  gehaald	  
i.v.m.	  het	  40	  jarig	  jubileum	  van	  de	  vereniging.	  De	  PR-‐commissie	  heeft	  in	  samenwerking	  
met	  de	  A	  jeugd	  en	  het	  bestuur	  dit	  gebeuren	  georganiseerd.	  Er	  zat	  een	  flinke	  
voorbereiding	  aan	  vast,	  door	  inzet	  van	  de	  A-‐jeugd	  is	  het	  een	  mooie	  succesvolle	  dag	  
geworden,	  met	  vele	  complimenten	  van	  de	  bezoekende	  clubs.	  

-‐   Spelleninstuif:	  Dit	  heeft	  plaatsgevonden	  op	  27	  december,	  dit	  met	  behulp	  van	  de	  B-‐jeugd	  
en	  enkele	  ouders.	  Helaas	  waren	  er	  maar	  weinig	  aanmeldingen,	  maar	  de	  kinderen	  die	  
aanwezig	  waren	  hebben	  volop	  genoten,	  er	  waren	  vele	  complimenten	  van	  ouders.	  

-‐   Werven	  vrijwilligers:	  in	  overleg	  met	  werkgroep	  ouders	  graag	  gezien	  een	  inventarisatie	  
gemaakt	  van	  mogelijkheden	  om	  vrijwilligers	  te	  werven,	  de	  werkgroep	  heeft	  het	  aan	  de	  
ouders	  van	  jeugdleden	  voorgelegd	  en	  hier	  is	  een	  enkel	  vrijwilliger	  uit	  naar	  voren	  
gekomen.	  Daarnaast	  is	  het	  inschrijfformulier	  aangepast	  en	  wordt	  hierin	  gevraagd	  om	  
een	  vrijwilliger	  taak	  op	  je	  te	  nemen	  bij	  aanmelding.	  

Helaas	  zijn	  er	  een	  aantal	  activiteiten	  niet	  door	  kunnen	  gaan	  door	  gebrek	  aan	  vrijwilligers	  te	  
weten:	  

-‐   Opzetten	  streethandbal	  en	  goalsha	  
-‐   Geven	  van	  clinics	  
-‐   Organiseren	  van	  woensdagmiddagactiviteit	  
-‐   Herfsttoernooi	  
-‐   Oliebollenactie	  

CONCLUSIE:	  
De	  PR	  commissie	  heeft	  alle	  inzet	  getoond	  bovengenoemde	  zaken	  op	  de	  rit	  te	  krijgen,	  echter	  
door	  gebrek	  aan	  motivatie,	  communicatie	  en	  samenwerking	  is	  dit	  helaas	  niet	  gelukt.	  	  
De	  commissie	  vraagt	  zich	  dan	  ook	  af	  wat	  voor	  een	  vereniging	  we	  willen	  zijn,	  elk	  team	  voor	  
zichzelf	  of	  toch	  een	  club	  die	  er	  samen	  voor	  wil	  gaan?	  Als	  dit	  laatste	  het	  geval	  is	  dan	  zal	  er	  wel	  
een	  verandering	  moeten	  komen	  in	  het	  clubgevoel.	  	  
De	  visie	  van	  de	  PR	  commissie	  is	  dan	  ook	  om	  speerpunten	  2019	  voor	  de	  hele	  vereniging	  helder	  
te	  krijgen,	  om	  deze	  zo	  te	  vertalen	  naar	  de	  eigen	  commissie.	  
	  
De	  PR-‐commissie	  wil	  eenieder	  bedanken	  die	  meegeholpen	  heeft	  met	  het	  laten	  slagen	  van	  de	  
ondernomen	  activiteiten	  in	  2018!	  
 
4.2   Clubblad	  en	  website	  
Niet	  gerealiseerd	  
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4.3   Materiaalbeheer	  
Dit	  is	  ons	  eerste	  jaar	  als	  materiaalbeheer.	  
Het	  is	  aan	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  flink	  aanpoten	  geweest	  om	  alles	  op	  orde	  te	  krijgen.	  
We	  hebben	  alles	  vastgelegd	  waar	  alles	  heen	  is	  gegaan	  zodat	  we	  nu	  een	  beter	  overzicht	  hebben	  
over	  de	  tenues	  dergelijke.	  Aan	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  hebben	  we	  alle	  team-‐en	  tenuetassen	  
vervangen	  door	  nieuwe.	  De	  trainers	  zijn	  ook	  voorzien	  van	  nieuwe	  shirts	  en	  truien.	  Tevens	  
hebben	  we	  een	  elektrische	  ballenpomp	  aangeschaft	  voor	  in	  de	  kubus,	  deze	  is	  met	  veel	  
enthousiasme	  ontvangen	  door	  de	  trainsters.	  Er	  staat	  ons	  voor	  volgend	  jaar	  weer	  een	  nieuwe	  
uitdaging	  te	  wachten	  namelijk	  alle	  teamleden	  in	  een	  nieuw	  tenue	  steken	  voor	  zover	  dit	  nog	  niet	  
gebeurd	  is.	  
	  	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  
	  
Lieke,	  Nicole,	  Johnny	  	  
 
4.4   Kamp	  
2018	  was	  weer	  een	  geslaagd	  jaar.	  Voor	  het	  2e	  jaar	  hebben	  we	  gebruik	  gemaakt	  van	  scouting	  
blokhutten	  en	  dit	  lijkt	  een	  goede	  match.	  	  
	  
Met	  Judy	  Marloes,	  Amy	  en	  mijzelf	  Suzan	  in	  de	  hoofdleiding	  hebben	  we	  de	  lijn	  van	  vorig	  jaar	  
voortgezet.	  We	  zijn	  naar	  2	  kleinere	  kampen	  gegaan	  met	  als	  doel	  dat	  meer	  jeugd	  mee	  zou	  gaan	  
omdat	  de	  activiteiten	  afgestemd	  kunnen	  worden	  op	  de	  leeftijd.	  De	  is	  geslaagd,	  we	  zijn	  van	  40	  
leden	  in	  2015	  naar	  60	  in	  2017	  en	  59	  in	  2018	  gegaan.	  Voor	  volgend	  jaar	  is	  dit	  niet	  haalbaar.	  Dit	  
omdat	  er	  minder	  oudere	  jeugdteams	  zijn	  en	  de	  A-‐jeugd	  heeft	  aangegeven	  niet	  mee	  te	  gaan	  op	  
kamp.	  We	  gaan	  dus	  terug	  naar	  het	  hebben	  van	  1	  groot	  kamp	  en	  hebben	  hiervoor	  de	  
scoutingblokhut	  in	  Aarle	  Rixtel	  gehuurd.	  	  
	  
Afgelopen	  jaar	  hebben	  we	  ons	  erg	  gesteund	  gevoelt	  door	  het	  nieuwe	  bestuur	  en	  deze	  zijn	  zelfs	  
even	  langs	  gekomen	  op	  kamp.	  Ik	  hoop	  dat	  dit	  gewoonte	  wordt!	  Op	  verzoek	  van	  vele	  hebben	  we	  
afgelopen	  jaar	  de	  gehele	  zaterdag	  gezamenlijk	  door	  gebracht.	  Het	  trampoline	  springen	  was	  erg	  
geslaagd	  maar	  de	  oudste	  en	  jongste	  jeugd	  mengde	  zich	  nauwelijks.	  In	  de	  tocht	  terug	  naar	  het	  
kamp	  gebeurde	  dit	  meer	  waardoor	  we	  zagen	  dat	  na	  de	  BBQ	  op	  het	  grasveld	  er	  meer	  interactie	  
was	  tussen	  de	  oudere	  en	  jongere	  kinderen.	  	  	  
	  
Op	  het	  kamp	  zelf	  hebben	  we	  voldoende	  hulp	  gehad	  van	  ouders.	  De	  hulp	  van	  de	  seniorenteams	  
laat	  de	  laatste	  jaren	  wat	  ten	  wensen	  over.	  Wij	  zouden	  het	  fijn	  vinden	  daar	  ook	  weer	  eens	  wat	  
nieuwe	  gezichten	  te	  zien,	  op	  dit	  moment	  zijn	  het	  de	  oude	  vertrouwde	  en	  wat	  nieuwe	  jonge	  
senioren	  die	  al	  veel	  doen	  voor	  de	  club.	  	  
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In	  oktober	  zijn	  we	  weer	  begonnen	  voor	  kamp	  2019	  en	  helaas	  wilde	  Amy	  niet	  door	  als	  
hoofdleiding	  en	  is	  Marloes	  gaan	  handballen	  bij	  een	  andere	  club.	  Mogelijk	  wil	  ze	  nog	  mee	  als	  
leiding	  maar	  alleen	  als	  we	  te	  kort	  komen.	  Dat	  mensen	  niet	  blijven	  als	  hoofdleiding	  gebeurd	  
vaker	  en	  het	  komt	  vooral	  door	  de	  belasting	  die	  het	  organiseren	  van	  zo’n	  kamp	  kost.	  Ik	  denk	  dat	  
deze	  belasting	  minder	  word	  wanneer	  we	  het	  weer	  een	  aantal	  jaar	  op	  dezelfde	  manier	  
organiseren.	  Bianca	  wil	  ons	  nog	  steeds	  ondersteunen	  en	  ook	  Koen	  is	  aangeschoven.	  Ik	  ben	  
vertrouwen	  in	  deze	  mensen	  voor	  een	  mooi	  kamp	  2019	  
	  
Een	  financiële	  meevaller	  vanuit	  de	  club	  voor	  de	  jeugd	  welke	  we	  willen	  gebruiken	  om	  de	  kosten	  
om	  mee	  te	  gaan	  €5	  te	  verlagen.,	  en	  de	  rest	  te	  gebruiken	  voor	  een	  frietkraam	  op	  zondag	  
middag.	  
	  
Bedankt	  voor	  jullie	  harde	  werk	  vanuit	  het	  bestuur!	  	  
We	  hebben	  vertrouwen	  in	  2019.	  
	  
Groet	  Suzan	  Derks	  en	  de	  Kamp	  commissie.	  	  
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