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1 JAARVERSLAG BESTUUR 
 
Algemene informatie. 
 
Samenstelling bestuur 2020/2021 
Interim-voorzitter:  Carlus Geboers 
Secretaris:   vacature  
Penningsmeester: Rob Geurts 
 
Het bestuur wordt indien nodig ondersteund door twee extra beleidmakers, Erik van Kessel en Rene 
bladder. Anke Gerardts ondersteunt de secretaris in het verwerken en verspreiden van binnenkomend 
mail-verkeer. Deze taak is inmiddels overgenomen door Marijke van Limpt. Het bestuur bedankt Anke 
voor de vele jaren waarin ze haar taken uitstekend heeft uitgevoerd. 
 
Ereleden van H.V. de Sprint zijn: Gerard Geurts, Betsy Seykens (♰ 2020), 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(♰ 2021),  Mies Bellemakers, Helen Martens- 
Geurts, Hans van der Laak, Wim van Haandel, Freek Strauven en Harry Meulendijks. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Betsy Seykens en Miny Geurts. We wensen de 
nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
 
De ledenadministratie werd verzorgd door Joep Verstegen. Het ledenbestand per 1-1-2020 bedroeg 228 
leden, per 1-1-2021 221 leden en per 31-12-2021 209 leden. 
 
Verslag van het bestuur. 
 
Begin 2020 werd de wereld geconfronteerd met een pandemie; ook Nederland kreeg eind februari te 
maken met Corona. Hierdoor kwam het handbalgebeuren tot een stop. Persoonlijk contact met 
(kader)leden bleek niet meer mogelijk. Alles binnen de vereniging (de wedstrijden, kaderactiveiten, 
jeugdkamp) lag compleet stil. De sporadische opleving in het 3e kwartaal van 2020 werd snel weer de 
kop ingedrukt. Pas eind 2021 konden gezamenlijke activiteiten onder strikte voorwaarden weer worden 
opgepakt. 
 
De bestuur heeft, samen met de commissies, gedurende deze Corona periode haar weg moeten zoeken 
en laveren tussen de belangen van individuele leden, de teams en de Sprint als vereniging, maar ook 
haar rol ten opzichte van de tegenstanders, de scheidsrechters en de bond. De richtlijnen van de 
regering, het RIVM en de bond zijn daarin altijd leidend geweest, met de ruimte voor individuele leden 
om eigen keuzes te maken. 
 
Vanwege deze situatie heeft er in 2021 geen jaarvergadering plaatsgevonden. Het voornemen om eind 
2021 alsnog een korte jaarvergadering t.b.v. het financieel verslag kon ook (vanwege Corona) geen 
doorgang vinden. Ook in het voorjaar van 2022 was een samenkomst niet mogelijk. Vandaar dat dit jaar 
(2022) de jaarvergadering pas op 19 mei kon plaatsvinden. 
 
Het bestuur heeft vanwege de Coronasituatie meermaals besloten om de contributie tijdelijk te 
verlagen naar het niveau van rustende leden waardoor de bondscontributie enigszins dekkend bleef. 
Tijdens de eerste lockdown is dit voor alle leden gebeurd, omdat niemand toen kon sporten in 
groepsverband. Tijdens de tweede lockdown alleen voor seniorenleden, omdat destijds alleen 
minderjarigen in groepsverband mochten sporten. 
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Het bestuur was zo ver geminimaliseerd dat uitsluitend de hoogst noodzakelijke activiteiten werden 
uitgevoerd. Rob was een groot gedeelte (en ook nu) niet meer woonachtig in Deurne waardoor de 
contacten op bestuurlijk niveau uitsluitend remote (mail, app, teams) plaatsvond. Deze situatie is erg 
onwenselijk, maar helaas noodgedwongen. 
Carlus had bij de laatste jaarvergadering (2020) aangegeven te stoppen als interim voorzitter. Vanwege 
Corona is dit noodgedwongen nog een jaar verlengd. 
 
Zowel Rob als Carlus hebben besloten stoppen als bestuurslid. 
 
NHV 
In 2020/2021 is het bestuur niet in de gelegenheid geweest om de bondsvergadering bij te wonen, voor 
zover die georganiseerd waren. Er zijn wel een viertal regionale Teams-meetings geweest waarin m.n. 
de Corona situatie en de impact op de verenigingen is besproken (competitie, trainingen, ledenverloop, 
etc). 
 
Gemeente Deurne 
De gemeente heeft zich zeer coöperatief opgesteld tijdens de Corona situatie. De ongebruikte zaalhuur 
werd niet in rekening gebracht. 
 
Privacyverklaring (AVG): 
Zoals alle bedrijven, overheden en verenigingen vanaf mei verplicht zijn om een privacy verklaring 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) 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 die inmiddels is gestopt bij de 
vereniging. Er is nog geen opvolging. 
De Werkgroep Trainers zal aangeven wanneer er voor nieuwe mensen aanvullende verklaringen 
noodzakelijk zijn. Ook is er een vertrouwenspersoon actief binnen de club namelijk: Fanny van Kessel. 
 
Niobe 
De samenwerking met Niobe heeft niet geleid tot datgene wat we hebbe gehoopt. In 2021 heeft Niobe 
besloten zich op te heffen. Omdat er nog een aantal leden uit Asten bij H.V. De Sprint spelen, is besloten 
om vooralsnog voor de heren senioren ook in Asten te trainen en wedstrijden te spelen. 
 
Openstaande vacatures 

 Alle bestuursleden. 
 Trainers 
 Officiële scheidsrechters 
 Leden werkgroep scheidsrechters 
 Leden Sponsor Commissie 
 Leden PR Commissie  
 Leden materiaalbeheer. 

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig maar geeft een indruk van het verenigingswerk waarvoor nog 
leden gezocht worden.  
 
Slot 
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Tot slot willen wij alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.  
 
Het (gehavende) bestuur van H.V. De Sprint. 
Carlus Geboers (interim voorzitter) 
Rob Geurts (als expat en op afstand) 
 
 
2 JAARVERSLAG TECHNISCHE ZAKEN 
 
2.1 Werkgroep Trainers (WT) 
 
In 2020 bestond de WT uit onderstaande personen: 

 René Bladder (voorzitter) 
 Mark Bennenbroek coördinator Dames Senioren en technisch beleid 
 Joep Verstegen coördinator Heren Senioren en Heren A 
 Djim Giesbers, coördinator D, C en B 
 Piet Zegers coördinator F en E jeugd. 
 Marie-Anette Philipsen  
 Hilke Verberne, namens Niobe 
 Jac Tielemans Technisch coördinator 

 
Opvallende zaken uit 2020 
 
WT algemeen 
Het jaar 2020 heeft voor de WT in het teken gestaan van Corona. We hebben geprobeerd om flexibel 
om te gaan met de steeds veranderende maatregelen, zodat passend binnen de regels toch trainingen 
konden plaatsvinden.  
De insteek is dat de WT minimaal maandelijks met de leden van de WT vergadert en 3 tot 4 keer per jaar 
aangevuld met de Technisch coördinator van dat moment. Lopende zaken worden waar mogelijk op 
clubavonden in wisselende samenstelling besproken. Helaas is afgelopen periode deze frequentie niet 
gehaald. Door Corona is het een groot deel van het jaar niet mogelijk gebleken om fysiek bij elkaar te 
komen. Veel zaken zijn via mail/app tot stand gekomen. Ook is digitaal vergaderd. 
 
Samenwerking Niobe 
In 2019 zijn we, na diverse voorbereidende gesprekken de samenwerking met Niobe gestart. Dit is in 
2020 voortgezet. Dit heeft er ook in 2020 toe geleid dat er na overleg met ouders en mogelijke spelers 
meerdere samenwerkingsteams zijn ontstaan en voor de competitie ingeschreven. Idee daarbij is dat 
deze teams elkaar gedurende het seizoen ook zoveel mogelijk uithelpen. Verder is afgesproken dat 
diverse teams hun wedstrijden om en om in Deurne en Asten spelen. Ook de training vindt zowel in 
Asten als in Deurne plaats. Het opzetten van deze samenwerking en de daadwerkelijke operationeel 
worden van deze samenwerking heeft veel tijd gevergd van de WT. 
 
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, de vele vacatures bij de trainers, de aangegane 
samenwerking met Niobe en uiteraard Corona is hier ook in 2020 weinig mee gebeurd. Inhoudelijk dient 
de meerjaren visie nog steeds als leidraad. 
 
Technisch beleid 
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Door onderbezetting, diverse vacatures en Corona 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.  
 
Ontwikkeling en opleiden van onze jeugdtrainers en coaches 
Het technisch beleid en de verantwoording daarvoor valt binnen de WT onder het takenpakket van 
Mark en Marie Anette. Zij werken daarin nauw samen met Jac. Ook in 2020 zijn de trainers weer 
toegewezen 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. Daarbij 
coachen ze de trainer en zetten ze de trainer in hun kracht. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de 
technisch coördinator de training van een trainer overneemt.  
 
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.  
 
Zaalhuur 
De WT gaat voor  een efficiënt zaalgebruik mede door de steeds stijgende kosten. 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. 
Door Corona is in 2020 slechts beperkt in de zaal getraind en zijn slechts enkele wedstrijden gespeeld. 
Op het moment dat het vanwege de Corona maatregelen weer mogelijk werd om buiten te handballen 
is samen met Leef gezocht naar een alternatieve locatie. Dit is uiteindelijk gelukt en in samenwerking 
met SV Deurne zijn trainingen verzorgd op Sportpark de Kranenmortel. Daarnaast is door de jongste 
jeugd getraind bij de familie Nooijen, waarvoor dank. 
 
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 2020 verliep dit weer naar grote 
tevredenheid van alle deelnemende verenigingen. 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.  
 
 
In 2021 bestond de WT uit onderstaande personen: 

 René Bladder (voorzitter) 
 Mark Bennenbroek coördinator Dames Senioren en technisch beleid 
 Joep Verstegen coördinator Heren Senioren en Heren A 
 Djim Giesbers, coördinator D, C en B 
 Freddy van de Kerkhof, coördinator D, C en B 
 Marie-Anette Philipsen, technisch beleid 
 Jac Tielemans Technisch coördinator 

 
Opvallende zaken uit 2021 
 
WT algemeen 
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Het jaar 2021 heeft voor de WT weer in het teken gestaan van Corona. We hebben opnieuw geprobeerd 
om flexibel om te gaan met de steeds veranderende maatregelen, zodat passend binnen de regels toch 
trainingen konden plaatsvinden.  
In 2021 is Freddy van de Kerkhof ons komen versterken als coördinator van de D, C en B jeugd. Dit met 
het oog op het naderende verstrek van Djim Giebers. Piet Zegers is na vele jaren gestopt met zijn 
werkzaamheden bij de WT. Hij is nog wel betrokken bij het opzetten van clinics voor de jeugd. Van Piet 
hebben we op een gezellige, informele wijze afscheid genomen.  
De insteek is dat de WT minimaal maandelijks met de leden van de WT vergadert en 3 tot 4 keer per jaar 
aangevuld met de Technisch coördinator van dat moment. Lopende zaken worden waar mogelijk op 
clubavonden in wisselende samenstelling besproken. Helaas is afgelopen periode deze frequentie niet 
gehaald. Door Corona is het een groot deel van het jaar niet mogelijk gebleken om fysiek bij elkaar te 
komen. Veel zaken zijn via mail/app tot stand gekomen. Ook is digitaal vergaderd. 
 
Samenwerking Niobe 
Het eerste deel van 2021 is de eerder aangegane samenwerking met Niobe voortgezet. In overleg met 
ouders en mogelijke spelers zijn in het seizoen 2020/2021 meerdere samenwerkingsteams ontstaan en 
voor de competitie ingeschreven. Afgesproken is dat diverse teams hun wedstrijden om en om in 
Deurne en Asten spelen. Ook de training vindt zowel in Asten als in Deurne plaats. In 2021 is echter door 
Niobe het besluit genomen om zichzelf op te heffen. Daarmee is medio 2021 een einde gekomen aan de 
samenwerking en zijn er voor het seizoen 2021/2022 alleen nog maar Sprint teams ingeschreven voor 
de competitie. Wel is in 2021 nog gebruik gemaakt van de sporthal in Asten.  
 
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, de vele vacatures bij de trainers en uiteraard Corona is 
hier ook in 2021 weinig mee gebeurd. Inhoudelijk dient de meerjaren visie nog steeds als leidraad. 
 
Technisch beleid 
Door onderbezetting, diverse vacatures en Corona 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.  
 
Ontwikkeling en opleiden van onze jeugdtrainers en coaches 
Het technisch beleid en de verantwoording daarvoor valt binnen de WT onder het takenpakket van 
Mark en Marie Anette. Zij werken daarin nauw samen met Jac. Ook in 2021 zijn de trainers weer 
toegewezen 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. Daarbij 
coachen ze de trainer en zetten ze de trainer in hun kracht. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de 
technisch coördinator de training van een trainer overneemt.  
 
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.  
 
Zaalhuur 
De WT gaat voor  een efficiënt zaalgebruik mede door de steeds stijgende kosten. 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. 
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Door Corona is in 2020 slechts beperkt in de zaal getraind en zijn slechts enkele wedstrijden gespeeld. 
Op het moment dat het vanwege de Corona maatregelen weer mogelijk werd om buiten te handballen 
is samen met Leef gezocht naar een alternatieve locatie. Dit is uiteindelijk gelukt en in samenwerking 
met Sportaccommodatie Walsberg zijn trainingen verzorgd op Sportpark Leeuwkensbroek. Daarnaast is 
door de jongste jeugd ook weer getraind bij de familie Nooijen, waarvoor dank. 
 
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 het eerste deel van 2021 verliep 
dit weer naar grote tevredenheid van alle deelnemende vereniging. In het tweede deel van 2021 
hebben we door het ontbreken van nieuwe aanwas geen F-team meer. We hebben niet meer 
deelgenomen aan de toernooien. Eind 2021 zijn we door enkele aanmeldingen toch weer begonnen met 
trainingen voor de F-jeugd. Daarnaast zijn we samen met het NHV clinics gaan opzetten op de 
basisscholen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld wat is uitgerold en er toe leidt dat we deze 
clinics structureel gaan geven. Dit om de aanwas van F-jeugd ook in de toekomst te kunnen garanderen. 
De clinics zijn inmiddels een succes aan het worden. 
 
Speerpunten 2022 

 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 F en E 
 Samen met de PR commissie, Leef en het NHV zorgen voor meer jeugd leden o.a door extra in te 

zetten op clinics  
 
Tot slot willen we iedereen bedanken die ons als WT heeft ondersteund in woord en daad. We rekenen 
ook in 2022 weer op jullie. 
 
Namens de WT, 
 
René Bladder 
 
2.2 Werkgroep Scheidsrechters (WS) 
 
De werkgroep scheidsrechters in 2021: 
Koen Maessen 
Willem van Hoek 
Marjon van Kampen 
 
Door alle Corona perikelen hebben we maar weinig bij elkaar gezeten om het een en ander te 
bespreken. Veel wedstrijden zijn uitgevallen dus er is ook minder actie nodig geweest m.b.t. fluiten en 
indelen. 
 
Door het uitvallen van DS1 heeft De Sprint 2 wedstrijdteams gehad in het seizoen 2021-2022 (DS2 en 
HS1) en daarmee ook leveringsplicht voor 2 bondscheidsrechters. 
Dit zijn Koen Maessen en Gerard van Bussel voor De Sprint. 
Willem van Hoek heeft jarenlang voor De Sprint gefloten maar is in april 2020 gestopt, helaas door 
Corona zonder mooie afronding. 
Via deze weg dan nogmaals een heel hartelijk dank voor zijn inzet! 
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De leveringsplicht blijft kritiek, we hebben nog geen toezeggingen voor seizoen 2022-2023 en ook geen 
reserve bondscheidsrechters paraat. 
 
Door de minimale bezetting van de WS komen we niet tot noodzakelijke vooruitgang, we houden de 
zaak draaiende door veel te fluiten (Koen), indelingen te maken met de teamcontactpersonen voor de 
jeugdwedstrijden  
(Marjon). 
Ook worden er (eventueel externe) scheidsrechters gezocht voor de HS2 en DS3 wedstrijden indien deze 
niet door onze eigen seniorenteams/begeleiders gefloten kunnen worden. 
 
Een opsomming van de werkzaamheden is in september 2021 opgesteld met daarbij de hulp die we 
nodig hebben, maar helaas heeft dit nog niets opgeleverd. 
Deze takenlijst wordt bijgevoegd voor extra informatie. 
 
Met vriendelijke groeten, WS (april 2022). 
 
2.3 Wedstrijdsecretariaat 
 
Het wedstrijdsecretariaat was in handen van Carlus Geboers (zaal- en veldcompetitie) en Mark Kuunders 
(bekercompetitie).  
 
Zowel de competities 2019/2020 en 2020/2021 waren zeer hectisch en onduidelijk vanwege de Corona 
maatregelen.  
 
De eindstanden van de najaarscompetitie veld 2021 zijn: 
Dames B-Jeugd: 2e plaats 
Dames C-Jeugd: 4e plaats 
Gemengde D-Jeugd 1: 2e plaats 
Gemengde D-Jeugd 2: 3e plaats 
Gemengde E-jeugd 1: Voor de E jeugd wordt geen stand bijgehouden. 
Gemengde E-jeugd 2: Voor de E jeugd wordt geen stand bijgehouden. 
 
Helaas hebben we voor de 2021/2022 competitie onze dames senioren 1 en gemengde E-jeugd 1 uit de 
competitie moeten terugtrekken. Bij het schrijven van dit jaarverslag was de zaalcompetitie nog niet 
afgelopen; de posities van de diverse teams zijn: 
 
Dames Senioren 2: 2e plaats 
Dames Senioren 3: 9e plaats 
Heren Senioren 1: 5e plaats 
Heren Senioren 2: 6e plaats 
Dames B-Jeugd: 5e plaats 
Dames C-Jeugd: 4e plaats 
Gemengde D-Jeugd 1: 4e plaats 
Gemengde D-Jeugd 2: 3e plaats 
Gemengde E-jeugd 2: Voor de E jeugd wordt geen stand bijgehouden. 
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De F-jeugd speelde regelmatig in toernooivorm tegen leeftijdsgenoten. Helaas konden we geen 
bekersucces vieren. 
 
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) 
 
Marieke Berkers is aangesloten bij de sponsor commissie. Helaas heeft Lindy  Bennenbroek gestopt, dus 
bestaat de SC uit Marieke en Bianca. 
 
Door de corona hebben we bijna geen gebruik gemaakt van de zaal, dus de bord sponsoring en tenue 
sponsoring hebben geen waar voor hun geld gekregen.  
Daarom hebben ze voor dit jaar geen factuur ontvangen. 
 
Marieke heeft er voor gezorgd dat de dames in het nieuwe seizoen allemaal een trainingsjas krijgen met 
verschillende sponsoren erop!!!   
Gelukkig duurt dat nog even, want sportpunt is er nog druk mee. Mocht je nog willen sponsoren, kan er 
altijd eenn logo bij. 
 
Verder blijft de bordsponsoring hetzelfde. 
 
Bianca en Marieke 
 
3.3 Kledingacties 
 
3.4 TID 
 
Vanuit De Sprint hebben Carlus Geboers, Wim van Haandel en Hans van Horne plaats genomen in de 
beheersgroep van TID. Gerard Schrama heeft op uitvoerend vlak, samen met Hans van de Mortel, een 
flinke inbreng gehad.  
Ook vanwege Corona zijn er in 2020 en 2021 geen jaarvergaderingen geweest. 
De vergunning is per 1 mei 2022 verlengd tot 1 januari 2024. De aanstaande wetswijziging (leveranciers 
worden verantwoordelijk voor inname en retour van artikelen, waaronder ook kleding) noodzaakte de 
gemeente om geen langere vergunning te verlenen. 
 
De opbrengsten van TID waren qua kilo’s in 2020 de hoogste ooit (164.700 kg), in 2021 iets lager 
(158.870) maar nog steeds meer dan de jaren daarvoor. De financiële opbrengst voor H.V. De Sprint is 
zichtbaar in de financiële cijfers van onze penningmeester. 
 
3.5 Eigen huis-aan-huis kleding acties. 
 
Een kort verslagje van de laatste jaren….. 
 
2020 
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Maart 2020, Nieuwe huizen, straten toegevoegd aan de plattegrond. 
Begin van corona, alles was in twijfel, trainingen gingen niet door, lijntjes uitgezet dat de pakketjes met 
flyers bij de trainers terecht zouden komen, dat zij deze zouden verdelen.  
 
15 Maart, contact met bestuur, alles word stil gelegd, ook de kledingactie van 2 april 2020 gaat niet 
door, heel jammer, maar niets aan te doen.  
 
2 oktober 2020, kledingactie gaat door. We hadden veel hulp, er is door alle jeugd en senioren teams 
geflyerd. Ook veel hulp op de dag zelf.  
 
2021 
Zaterdag 3 april 2021 en zaterdag 2 oktober 2021 de volgende datums voor de kledingactie. 
Zaterdag 3 april mocht door gaan, met enige aanpassingen. We hebben de chauffeurs in tijdblokken 
laten starten, zodat we niet met teveel mensen bij elkaar zouden zijn. Ook een tasje meegegeven met 
handschoenen, mondkapjes, verpakte koek, snoepje en een flesje drinken. 
Wanneer de auto’s kwamen lossen waren er worstenbroodjes.  
 
In augustus zijn alle straten / wijken weer aangepast op de plattegrond. 
Zaterdag 2 oktober, laatste keer dat Marlies en Mariëlle mee werken met de kledingactie. Zij gaan 
stoppen. 
 
Alles gaat door, geen echte corona maatregelen, we zorgen wel voor bijv. hand gel en handschoenen. 
Tussen door zijn er worstenbroodjes. Deze dag hadden we maar 8 mensen met een aanhanger/ busje.  
 
2022 
Rachelle en Kai komen bij de werkgroep, dus een nieuwe samenstelling maar met veel enthousiasme! 
We zijn veranderd van drukker,  Drukkerij van Kessel is gestopt, nu bij een online drukker, we hebben de 
flyer dubbel laten bedrukken, de ene kant voor de kledingactie, andere kant voor ledenwerving.  
 
Tijdens de kledingacties word er textiel opgehaald in Deurne, Vlierden en Liessel. Het vooraf ronddelen 
van de flyers werd verzorgd door de jeugdleden en seniorenleden. Het verspreiden van de flyers blijft 
aandacht vragen. De routes zijn weer up to date. De ophaal dag is altijd de eerste zaterdag van April en 
Oktober. Het ophalen gebeurt met aanhangers, ook door leden, ouders of bekenden van de Sprint.  
We mogen steeds gebruik maken van de bedrijfshal bij Familie vd Eijnden, op de Liesselseweg.  
We krijgen van hun alle vrijheid wat super fijn is! We hebben al weer toezegging dat we in oktober a.s. 
terug mogen komen!  
 
De kledingactie is en blijft een belangrijke inkomstenbron voor de Sprint. Het is dus belangrijk dat dit 
door blijft gaan. We willen nogmaals iedereen bedanken voor alle hulp!  
 
De komende kledingactie is zaterdag 1 oktober 2022.  
Groetjes van de kledingactie,  Marja, Rachelle, Kai en Lindy 
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4 JAARVERSLAG ALGEMENE ZAKEN 
 
4.1 PR-commissie 
 
De PR commissie heeft de afgelopen 2 jaar  o.a. door corona weinig activiteiten georganiseerd. 
Ook mede doordat er geen nieuwe mensen gevonden kunnen worden die de PR commissie mee 
draaiende willen houden.  Dit seizoen hebben we team-  en oudergesprekken gehad in de hoop om 
voldoende vrijwilligers te vinden maar helaas zijn er nog steeds geen gegadigde voor de PR commissie.  
Dit heeft zeker gevolgen voor de toekomst omdat de PR Commissie niet goed kan functioneren op 1 
persoon  en dat de PR Commissie dreigt opgeheven te worden. 
 
Website 
Deze is niet meer up-to-date. Helaas lukt het niet om elk jaar nieuwe teamfoto’s met de spelersnamen 
te plaatsen en wijzigingen in commissies door te voeren ed., dit kan alleen als iemand zich aanmeld om 
de website up-to-date te houden. 
 
Rabo clubsupport 
In 2020 heeft dit een bedrag van € 1287,57 en in 2021 € 1009,26 
 
Plus sponsoractie 
Plus, Bouwmans heeft in 2021 een sponsoractie opgezet voor verenigingen, ook wij hadden ons 
hiervoor aangemeld Deze heeft  € 371,- opgeleverd. 
 
Facebook 
We zijn als vereniging actief op facebook en hiervoor worden ook geregeld wedstrijdverslagen 
aangeleverd met foto’s, dit is een mooie extra reclame. 
 
Toernooien. 
Ook mede door te weinig commissieleden hebben we besloten om het scholenhandbaltoernooi niet 
door te laten gaan. We zijn de samenwerking gaan zoeken met  PKT ( peelland,kerst,toernooi) Dit is 
alleen voor groep 7/8 maar we hopen weer op een toernooicommissie  om dit verder uit te breiden 
vanaf groep 4. 
 
Leef Deurne 
We hebben regelmatig overleg met Leef Deurne met betrekking tot ledenwerving, zei leggen ook de 
contacten met de diverse basisscholen voor ons.  De clinics die aan het begin van het seizoen 
plaatsvinden zijn door een 10 tal basisschoolkinderen bezocht. Helaas heeft dit geen nieuwe leden 
opgeleverd.  
 
Schoolclinics in samenwerking met NHV  
In 2021 zijn we gestart in samenwerking met de NHV om clinics te verzorgen op de diverse basisscholen  
en BSO, Gooi jij de bal door is een clinic die 3 weken op rij wordt gegeven voor groep 3 t/m 8 . Dit blijkt 
een groot succes te zijn en scholen zijn erg enthousiast over de opzet en trainingen. We zijn nog in 
overleg met de NHV om hier een vervolg aan te geven en dit jaarlijks voort te zetten. Dit levert ons weer 
nieuwe leden op en heeft geresulteerd in weer een F team en nieuwe leden bij onze E-tjes . 
 
De PR commissie wil eenieder bedanken die meegeholpen heeft met het laten slagen van de 
ondernomen activiteiten.  
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Namens de PR Commissie 
Rikie Geurts. 
 
4.2 Materiaalbeheer 
 
De afgelopen 2 jaren waren erg rustig voor ons als materiaalbeheer door de corona werden er minder 
wedstrijden gespeeld. 
Ook zijn er wat teams weggevallen waardoor we wat ruimer in de tenues zaten en weinig hoefden bij te 
bestellen. 
Gelukkig werd er gevraagd voor een tas voor de f-jeugd wat wil zeggen dat er weer aanwas is van 
onderaf. 
Ons rest nog een laatste taak dit jaar en dat is de functie van materiaalbeheer zo goed mogelijk 
doorgeven aan onze opvolgers. We hebben dit de laatste  jaren graag gedaan maar we gaan ermee 
stoppen. 
 
Nicole en Johnny 
 
 
4.3 Activiteiten commissie 
 
Activiteitencommissie leden:  
De AC bestond in 2020 uit:    Huidige AC:  
- Lucie van Deursen    - Lucie van Deursen 
- Sanne Kuijpers    - Sanne Kuijpers  
- Jennifer Nelemans    - Mijs van Horne 
- Ilse Geurts     - Ilse Geurts 
 
In september 2021 heeft Jennifer Nelemans afscheid genomen van de Sprint en dus automatisch ook 
van de AC. Mijs van Horne heeft zicht per Januari 2022 toegevoegd aan de AC. 
 
Grote Clubactie 
2020:  
De grote clubactie is gedaan middels het online verkopen van Loten. Hierbij konden leden een pagina 
aanmaken op de site van de grote clubactie en een link  delen met familie en vrienden via sociale media.  
De opbrengst was van de GCA was: €1169,40 
 
2021:  
Wegens het plotseling wegvallen van een lid van de AC, die altijd alle post kreeg voor de GCA is de 
communicatie rond de GCA niet bij de commissie terecht gekomen. Hierom werden wij via oplettende 
op de hoogte gebracht van de GCA, echter kwam dit een paar dagen voor de start. Er is via de mail een 
link gestuurd, zodat leden op dezelfde wijze als 2020 loten konden verkopen. Er is nog een 
herinneringsmail gestuurd. Echter door het niet uitdelen en actief benaderen van de leden, mede door 
de omstandigheden rondom Corona, was de opbrengst een stuk lager/ 
De opbrengst van de GCA was: €588,48 
 
Carnavalstraining 2020:  
Voor de jeugdleden is een Carnavalstraining gehouden, de trainers hebben zelf een training in elkaar 
gezet en iedereen mocht verkleed komen. Naderhand werden eierkoeken uitgedeeld  
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Pietentraining:  
Rondom Sinterklaas word ieder jaar een Pietentraining georganiseerd voor de F- en E-jeugd op 
maandagavond. Hiervoor zijn twee pieten ingehuurd voor één uur en is er snoepgoed ingekocht.  
 
Wegens de omstandigheden rondom Corona is er in 2020 geen mogelijkheid geweest om een senioren- 
of jeugdactiviteit te organiseren. 
 
2021 
CRAZY 88 (corona-activiteit jeugd):  
Toen Nederland midden in een lockdown zat, hebben wij een thuisactiviteit georganiseerd voor de 
jeugd. Hierbij moesten ze 88 gekke opdrachten uitvoeren, deze filmen en opsturen naar ons. Ouders en 
familieleden waren zeer welkom om aan te sluiten. Het team met de meeste punten voor de gekke 
opdrachten kregen een leuke prijs. Aan de filmpjes te zien hebben de kinderen veel lol gehad.  
 
Senioren Pubquiz:  
Ook voor de senioren hebben we midden in de lockdown een leuke activiteit geregeld, die thuis 
uitgevoerd kon worden. We hadden een online pubquiz geregeld met een echte quiz-master die de quiz 
presenteerde. De winnaar kreeg een mooi bierpakket.  
 
Jeugdactiviteit Playground X 
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat er versoepelingen kwamen voor de jeugd rondom Corona, is 
er een activiteit georganiseerd voor alle jeugdleden. Er stond op locatie van een evenementenbureau in 
Liessel een spellenparcour klaar voor de kinderen met o.a. Marble Mania, Spikeball, Voetbal Proof, 
Voetgolf, Archery Tag en Blind Volleybal. 
 
Speerpunten 2022 
- Voortzetten van het organiseren van activiteiten 
- Samenwerking en/of overname van taken van kampcommissie 
- Opzet om leden meer te stimuleren voor acties die geld opleveren voor de club als GCA etc.  
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5 NOTULEN LEDENVERGADERING 20 FEBRUARI 2020 
 
Datum:  Donderdag 20 februari 2020 
Locatie:  Kantine van de Peelhorst  
Tijd:   19:30 inloop  
  20:00 opening vergadering  
 
1. Opening  
Carlus heet iedereen welkom en opent de vergadering met een korte introductie over het tekort aan 
bestuursleden. Daarnaast benoemt hij twee positieve, goede initiatieven die zijn ontplooid dit jaar. 
Allereerst de sponsorcommissie, die voor alle teams nieuwe shirts hebben geregeld. De dank gaat uit 
naar Bianca en de sponsorcommissie om dit te realiseren. Ten tweede haalt Carlus de 
activiteitencommissie aan. Naast handbal en het technische gedeelte is dit ook een wezenlijk onderdeel 
van onze vereniging. Plezier is één van de doelpalen van onze vereniging. Hij spreekt zijn vreugde uit 
over het feit dat we weer een activiteitencommissie hebben die ook de binding van de club weer 
versterkt.  
 
2. Notulen ledenvergaderingen 2019  
Carlus bedankt René voor het voorzitten van deze ledenvergadering. Er zijn verder geen vragen over de 
notulen. Lies wordt bedankt voor het samenstellen van de notulen en daarmee worden de notulen 
aangenomen. 
 
3. Jaarverslag H.V. de Sprint 2019  
Alle commissies worden bedankt voor het feit dat zij snel hun verslagen hebben ingediend waardoor 
Lies goed in staat was om het uiteindelijke jaarverslag samen te stellen. Er zijn verder geen vragen over 
het jaarverslag. Het jaarverslag wordt dus ook meegenomen.  
 
Carlus wacht vervolgens even voordat we doorgaan met het volgende agendapunt. De sprint bestaat 
inmiddels meer dan 40 jaar en in ons midden hebben we het eerste erelid. Nico Vosmeer is in December 
‘97 bereid gevonden om als penningmeester toe te treden voor het toenmalige bestuur. Carlus 
overhandigt de begroting van 1981. Er was toen een contributie van 14 gulden. Dit is omgerekend nog 
geen 7 euro contributie voor de senioren per maand. De begroting was in totaal 20.000 gulden. Met 
deze begroting is de basis gelegd voor alles wat we als handbalclub voor elkaar hebben gekregen. Dit 
soort zaken zijn van levensbelang voor de club en Nico is daar toch wel de grondlegger van. Carlus 
overhandigt een penning en bloemetje aan Nico als eerbetoon voor het 40 jaar lid zijn. Vervolgens gaan 
we verder met het financieel verslag.  
 
4. Financieel verslag 2019  
Bij dit punt wordt alleen het financieel verslag besproken. De begroting komt later bij verdere 
agendapunten. Rob verduidelijkt het financieel verslag aan de leden.  
 
Balans: 

 Tenues: deze staan op de balans zodat ze in drie jaar afgeschreven kunnen worden omdat de 
sponsorinkomsten ook in drie jaar binnen komen.  

 Liquide middelen: betalen geld is afgenomen. De norm die is vastgesteld om 2 jaar op normale 
kracht … die norm is inmiddels bereikt.  

 Vermogen is nu iets meer dan 120.000 euro. Dit is dus een aardig bedrag. 
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 Er is een voorziening voor het jubileum. Er was 600 euro over en die is gebruikt voor het 
jeugdkamp. Elk jaar wordt 1000 euro opgenomen voor het jubileum feest.  

 Winst en verlies: er is een winst van 3000 en een begroot verlies van 9000 maar hier komt het 
bestuur later op terug.   

 
Bijlage: 

 Uitgaven: de algemene kosten zijn lager dan begroot, bijna 2000 euro. Dit komt vooral omdat er 
geen kaderavond is geweest. Dit wordt betreurd. Verder komt het ook door de team- en 
toernooikosten. Niet ieder team maakt hier gebruik van en dit geeft ook een scheef beeld weer. 

 De PR heeft ook iets meer dan 1000 euro minder gebruikt dan begroot omdat er ook minder 
activiteiten zijn geweest. 

 Materiaal beheer: de tenues waren duurder dan begroot. Met het geld van de sponsoring wordt 
er uiteindelijk wel winst gemaakt.  

 Verder zijn er verschillende kosten geweest die niet waren begroot. Dit verklaart ook een deel 
van het verschil.  

 Scheidsrechterscommissie heeft ook minder gebruikt dan begroot. Omdat de vergoedingen 
hoger waren ingeschat en er geen geld is gebruikt voor het opleiden van bondsscheidsrechters. 
 

Bijeenkomsten: 
 Contributie is lager zoals men ziet. Dit werd ook zo ingeschat omdat er minder seniorenleden 

zijn.  
 Daarnaast vallen de sponsoropbrengsten op. Er is weer een sponsorcommissie. Dat is positief. 

Hier zijn we heel blij mee. We hadden niet verwacht dat er zoveel zou worden opgehaald. 
Bedankt hiervoor.  

 Bedank aan de AC voor de grote clubactie die heel goed liep.  
 Over het algemeen een hele goede financiële situatie waarmee we genoeg vermogen hebben 

om eventuele klappen in de toekomst op te vangen mochten die komen.  
Guido vraagt naar de begroting van komend jaar. Carlus antwoordt dat deze later op de avond aan bod 
komt.   
 
5. Verslag van de Kascommissie  
Carlus geeft het woord aan Koen Maessen als vertegenwoordiger van de Kascommissie. De 
kascommissie heeft de financiële stukken nauwgezet gecontroleerd en deze tot grote tevredenheid in 
een zeer zorgvuldige en complete staat aangetroffen. De kascommissie verzoekt de algemene 
ledenvergadering het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. 
 
De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
De kascommissie wordt bedankt voor haar inbreng.  
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie  
Koen Maessen is inmiddels twee termijnen lid geweest van de kascommissie. Gerard Schrama en Wendy 
van Berlo zullen aankomend seizoen hun 2e termijn starten. De aanwezigen van de vergadering zijn het 
er mee eens dat de kascommissie doorgaat zoals die nu is samengesteld. Volgend jaar zal er wel nieuwe 
aanvulling nodig zijn omdat de huidige samenstelling dan wel lang zit.  
 
7. Begroting 2020 en vaststelling contributie.  
Er wordt een voorstel gedaan om de contributie te houden zoals die nu is. Hier zijn vanuit de zaal geen 
vragen of opmerkingen over. Rob licht de begroting 2020 toe en beperkt zich hierbij tot de bijlagen.  
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Uitgaven: 

- Algemene kosten: de uitgaven voor de kaderavond zijn meegenomen omdat de intentie is om 
die weer eens te organiseren. 

- Team- en toernooi kosten zijn ook weer begroot omdat teams hier ook recht op hebben. 
Hierdoor is de begroting weer hoger dan de kosten die vorig jaar zijn gemaakt. 

- Daarnaast hoopt het bestuur op een doorstart bij de PR en deze uitgaven zijn dan ook weer 
volledig opgenomen.  

- De begroting van de WT is hetzelfde gebleven als vorig jaar naar hun wens.  
- Het kamp gaat dit jaar niet door omdat er te weinig kader is gevonden. Dit scheelt in de kosten 

maar is natuurlijk wel jammer.  
- Materialen: de tenues worden gewoon in gelijke delen afgeschreven dus deze blijven hetzelfde. 

De begroting is nu bijna hetzelfde als het resultaat van vorig jaar.  
- Ook hopen we dat scheidsrechters opleidingen gaan doen voor bondsscheidsrechters en 

daarom zijn hier ook kosten voor begroot.  
 

Inkomsten: 
- De contributie inkomsten worden hetzelfde verwacht als vorig jaar.  
- Sponsorgeld van tenues is iets lager dan het resultaat van 2019. Dit komt doordat er dit jaar ook 

overlap was tussen oude en nieuwe contracten die in de boekhoudkundig mee moesten worden 
genomen. Inkomsten zijn nu iets meer dan 6000 euro.  

 
Over het algemeen is er dus een negatief resultaat omdat het bestuur heel conservatief begroot. Dit 
komt dus door de manier van begroten. In realiteit wordt dit vrijwel nooit gehaald maar veel activiteiten 
neemt het bestuur wel op omdat ze hopen dat die uitgaven wel komen in de toekomst.  
Er wordt benadrukt dat het probleem voor groei dus niet ligt aan de financiële situatie van de club maar 
vooral aan het gebrek aan kader. Het bestuur wil gaan kijken hoe zij als vereniging de moeilijke situatie 
op het gebied van kadertekort kan oplossen met de goede financiële situatie.  
 
Vragen over de begroting: 

- Guido geeft aan dat hij bij de begroting trainingspakken mist voor dames 1. Hij vindt dat dames 
1 zich als prestatie team moet kunnen presenteren en dit gebeurt momenteel niet omdat 
iedereen eigen trainingspakken draagt. Zijn vraag is of dit kan worden opgenomen in de 
begroting.  

- Carlus onderschrijft de argumentatie en de beweegredenen van Guido. Zowel dames 1 als heren 
1 is het visitekaartje van de club. Naast elk team in de club. De ambitie is om een soort gelijke 
constructie te bewerkstelligen zoals bij de shirts zijn ingezet. Als teams worden voorzien van een 
trainingspak wil het bestuur die toezien aan één persoon zodat leden hun trainingspakken 
kunnen meenemen naar een volgend team. De ambitie is dus dit breder te trekken dan de 
vaandelteams. Ons streven is om dit op een gelijke manier als de shirts te verwezenlijken maar 
hier hebben we de hulp bij nodig van iedereen. We kunnen hiermee starten met het dames 
team maar er kan ook een investering in de vorm van inzet worden gevraagd vanuit de leden.  

- Guido komt hierop terug met de opmerking dat Carlus nu de bal terugkaatst.  Hij vindt dat 
postuur los moet staan van de trainingspakken. Degene die in dames 1 zitten moeten indruk 
maken op het moment dat ze aankomen. Degene die in dames 1 zitten zouden dus de 
trainingspakken moeten krijgen. Guido bekritiseert de aanpak die Carlus voorstelt: nu wordt er 
eerst gekeken hoe het zou moeten gebeuren en daarna pas of het wordt gedaan. 

- Carlus: we vragen niet aan de dames om dit mee te financieren. Dat is niet het idee. We zoeken 
daarvoor sponsoren en kijken of we dit breder kunnen trekken naar meerdere teams. 
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- Piet wil de discussie breder trekken. Een voorbeeldfunctie betekent volgens mij ook iets anders. 
In het algemeen is een voorbeeldfunctie iets anders. Dan zou ik hem persoonlijk breder trekken.  

- Guido: onderschrijft deze mening dat trainingspakken horen bij dames 1? 
- Carlus: ja trainingspakken horen bij dames 1, maar het is een en-en situatie. Ik zou graag met 

mensen willen kijken hoe we dit visitekaartje kunnen invullen. Het signaal is meegenomen dus 
als we niks hebben gedaan kun je ons er volgend jaar weer op wijzen.  

 
Andere vragen over de begroting: 

- Bjorn vraagt naar de begroting van de trainingskosten. Deze kosten zijn steeds 2,5 duizend euro 
meer begroot dan er uitgegeven wordt. De vraag is of dit iets standaards is.  

- Carlus antwoordt: we willen ruimte geven aan de WT om de juiste invulling te geven aan de 
diverse faciliteiten die we nodig hebben. Deze begroting ligt eigenlijk altijd al jaren vast om 
speelruimte te geven en detail invulling te geven als vrijheid en verantwoording die bij de WT 
ligt. Gezien de cijfers is er geen enkele reden om hiervan af te wijken. 

- Mark haakt hierop in: als we alles kunnen doen wat we willen hebben we dat geld ook wel 
nodig.  

- Carlus: we leggen het geld inderdaad klaar, de vraag is alleen: wie pakt het op? 
 
Verder zijn er geen vragen. Hiermee wordt geconcludeerd dat de begroting is vastgesteld voor 2020.  
 
8. Benoeming van het Bestuur  
Niemand heeft zich gemeld voor een bestuursfunctie. Carlus komt terug op wat hij in de inleiding al 
aangaf. De situatie is zorgelijk voor de club. Niet alleen op bestuursniveau maar ook bij de commissies. 
De buitenwereld en wij zelf als leden zien de situatie zoals die is niet direct omdat er veel leuke dingen 
gebeuren binnen de club. Dit enthousiasme moet ook behouden worden maar er is wel een probleem.  
 
Er is kader tekort op heel veel plekken. Trainers verkrijgen is lastig. De PR commissie draait op één 
persoon vanaf vandaag. De sponsorcommissie heeft mensen nodig. De scheidsrechterscommissie heeft 
mensen nodig. Dat we dit jaar geen kamp kunnen regelen door tekort aan helpende handen is erg 
jammer. 
 
Al deze zaken vereisen dat we met z’n allen de schouders eronder moeten gaan zetten. Rob gaat zijn 
studie vervolgen in het Rotterdamse. Met dank aan Loes hebben we een halfjaar de taken kunnen 
vervullen toen hij in Amerika zat. Het is onmogelijk om op deze manier iets te doen wat een bestuur 
hoort te doen. Carlus geeft aan hier zelf ook een onderdeel van te zijn door op de stoel van voorzitter te 
blijven zitten. Er gebeurt niets en dan is het alleen nog maar onderweg naar beneden. Dit merken we op 
de vloer en op elk vlak.  
 
Carlus is ervan overtuigd dat we daar samen wat aan kunnen doen. De Sprint is meer dan het 
ledenaantal dat hier bij de ledenvergadering aanwezig is. Het bestuur wil graag voorstellen om in 
april/mei verenigingsbreed bij elkaar te komen om te kijken hoe wij het zinkende schip kunnen redden.  
 
We willen niet in een situatie terecht komen zoals onze collega vereniging asten en trekt liever te vroeg 
aan de bel. Dit was eigenlijk al twee jaar geleden door als interim voorzitter deze plek te bezetten. Deze 
plek wordt bezet voor iemand die hier hoort te zitten. Hier moeten we samen aan werken. Het piept en 
kraakt aan alle kanten. Hiervoor willen we graag een extra bijeenkomst organiseren met meer leden. 
Met een duidelijk programma wat we die dag gaan doen. Dit wordt niet nu besproken omdat het kort 
dag is. Maar dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Voor Carlus is dit het laatste jaar dat hij de interim 
plek bezet houdt. Helaas zijn er geen nieuwe aanmeldingen gekomen voor bestuursleden. We willen 
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ondersteuning bieden aan een nieuw te vormen bestuur. Dit is iets waar we proactief in de komende 
maanden aan moeten werken.  
 
We nemen het volgende punt er nog bij voordat er pauze wordt gehouden.  
 
9. Mededelingen van het bestuur/commissies.  
 
Carlus wil het woord geven aan de commissies.  
 
De PR commissie:  
Rikie geeft aan dat ook de PR keihard mensen nodig heeft omdat de werkzaamheden niet door één 
persoon verricht kunnen worden. Carlus geeft aan dat het signaal duidelijk is en dit punt wordt ook 
meegenomen naar de bijeenkomst in april.  
Rikie geeft aan dat zowel Diana als Fanny stoppen met de PR commissie. Fanny kan wegens 
omstandigheden vandaag niet aanwezig zijn en zal later op een gepast moment worden bedankt voor 
haar inzet bij de club.   
Rikie bedankt Diana:  

Zes jaar geleden hebben we besloten een PR commissie op te richten. Het was niet moeilijk om 
jou (Diana) enthousiast te krijgen. Het was allemaal even zoeken hoe we het moesten regelen, 
maar ik denk dat we een heel eind gekomen zijn. We hebben veel gedaan aan ledenwerving. Ik 
wil jou ontzettend bedanken voor jouw inzet en enthousiasme. Rikie overhandigt een penning en 
een bloemetje.  

 
Materiaalbeheer:  
Er is niemand van de commissie materiaalbeheer aanwezig. Bij materiaal beheer is Lieke van Leeuwen 
gestopt als commissielid. Zij is ook actief geweest binnen de jeugdcommissie. Ze was een heel positief 
kritisch persoon met veel goede ideeën. Ze kon vandaag helaas niet aanwezig zijn maar zal op een later 
moment worden bedankt voor haar werkzaamheden.  
 
Sponsorcommissie: 
Geen opmerkingen vanuit de sponsorcommissie. Zij willen ook graag extra mensen erbij om zich verder 
te ontplooien.  
 
Activiteitencommissie: 
Lucie: wij zijn gestart dit jaar als activiteitencommissie. De seniorenactiviteit was goed bevallen. Punt 
over de grote clubactie: dit is dit jaar anders aangepakt. Van te voren hebben we de kinderen loten 
gegeven die verkocht moesten worden. Wat overbleef moest dan worden opgekocht door de 
seniorenleden. We willen wel graag evaluatiepunten ontvangen. Alle ideeën zijn welkom. Dit kan je 
gewoon mailen of een van ons erop aanspreken.  
 
Scheidsrechterscommissie:  
Marion: het meeste stond in het jaarverslag. We hebben een kleine commissie. Koen Maessen en 
Willem van Hoek. Willem gaat waarschijnlijk stoppen. We hadden nog een achterban, namelijk Kim. 
Daarnaast ook Hein als rustend scheidsrechterlid. We houden het draaiende maar we hebben te weinig 
mensen. We willen graag taken kunnen verdelen.  
Carlus neemt ook dit signaal mee. Als leden kleine taken kunnen overnemen is dat al fijn.  
 
Werkgroep trainers: 
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Rene: qua bezetting gaat het niet slecht in onze commissie. Er is veel contact geweest met Niobe en dit 
gaat dus ook goed. Onze worsteling zit het in het werven van de coaches en trainers. Afgelopen jaar zijn 
we druk bezig geweest met het bevragen van teams. Hierbij krijgen we niet altijd prettige reacties. Ik 
ben dus blij met het initiatief om in april bij elkaar te komen.  
 
Kledingcommissie:  
Heeft niet veel te melden. Ze hopen weer dat mensen 4 april komen helpen met de kledingactie. Er is 
16000 kilo opgehaald met de vorige actie en dit is ook wel een financiële bron van inkomsten die we 
goed kunnen gebruiken. Het blijkt elk jaar weer een moeite om mensen te vinden die mee komen 
helpen. Dit is wel een punt.  
Punt vanuit het publiek: kinderen en ouders vinden het wel veel om te helpen omdat deze actie ook 
samenloopt met de grote clubactie.  
Carlus: evaluatie van die actie hoort hierbij. Het is verstandig dit op een later moment te bespreken.  
 
10. Mededelingen van het bestuur 
Een aantal vrijwilligers hebben onlangs aangegeven te stoppen of zijn gestopt binnen hun commissie of 
werkzaamheden. Wij willen daar tijdens de volgende jaarvergadering op gepaste manier aandacht aan 
besteden. Alle mensen die zijn gestopt of voor het eind van het seizoen stoppen worden bedankt bij de 
volgende jaarvergadering.  
Wilma Schouten wil ik graag nog bedanken. Zij verzorgde al jaren het programma richting het weekblad 
van Deurne. Nadat Wilma stopte was het weekblad van Deurne niet meer bereid het programma van 
onze vereniging te plaatsen wat wij wel betreuren. 
 
Vraag Wim van Haandel: ik zie niks staan over de Rabo Clubkas Campagne. Vergeten we dit? 
Carlus: nee dit vergeten we niet, deze actie is ook gedaan. Dit staat bij de begroting en in het 
jaarverslag.  
 
Verdere mededelingen:  
 
Niobe 
Er is dit seizoen een samenwerkingsverband aangegaan met Niobe. Vanuit de teams hoor ik geluiden 
dat dit erg goed is verlopen. Complimenten hiervoor naar de WT die daar een goede invulling aan heeft 
gegeven. Ook dank aan de trainers die toch met iets andere invulling van hun taken geconfronteerd 
werden dan misschien op dat moment bekend was. Zowel vanuit Niobe als vanuit de sprint hebben wij 
de wens geuit door te gaan met de samenwerking. Hoe dit wordt uitgewerkt is afhankelijk van het 
aantal leden en dergelijke. We zien een groot aantal voordelen voor de Sprint om te kunnen blijven 
doorgaan met de teams die we hebben. We hebben daarom gezegd dat we willen doorgaan met de 
samenwerking. Niobe heeft afgelopen maandag hun jaarvergadering gehad en daar is naar voren 
gekomen dat ook zij willen doorgaan met de samenwerking met de sprint. Zij willen hun contributie 
niveau langzaam optrekken evenarend aan ons niveau. Het wedstrijdsecretariaat en de WT voor de 
samenwerking hier een goede invulling aan geven voor komend seizoen.  
We kunnen in ieder geval een jaar door gaan op deze manier, maar dit is nog de vraag hoe het bestuur 
binnen Niobe zich gaat vormen.  
Uiteraard moeten er ook dingen gebeuren vanuit de Astense kant.  
We willen dat Asten ook jeugdteams opbouwt zodat onze jeugd in Asten kan handballen en niet in b.v. 
Groesbeek, West-Brabant of zelfs Zeeland.  
Hilke kon vandaag niet aanwezig zijn helaas. Het bestuur had haar graag ook willen bedanken voor haar 
inzet. Het is ongekend wat zij afgelopen jaar heeft gedaan om deze samenwerking te bewerkstelligen. 
Hiervoor ga ik haar op een later tijdstip nog bedanken.  
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TID 
In 2019 hebben we te horen gekregen dat we vergunning krijgen voor drie jaar. De gemeente is bezig 
met meer criteria stellen voor afval. Dat er zorgvuldig wordt omgegaan met spaarzame vergunningen.  
Textiel Inzameling Deurne is zo’n spaarzame vergunning. Dit kan dus niet bij één club liggen. Hier 
hebben we nog een invulling aan kunnen geven maar dit zou in de toekomst nog een ding kunnen 
worden als de gemeente strikter gaat zijn met deze juridische vergunningen.  
We denken dat we als TID en De Sprint een positief signaal hebben kunnen geven richting de gemeente 
dat we in ieder geval wel hetzelfde doel hebben. Komende jaren zitten we goed maar dit kan nog op ons 
pad komen.  
 
PAUZE 
 
11. Uitreiking beker van Kees 
De beker van Kees is in 1985 geschonken door het toenmalige Sprint-lid Kees van Hal bij zijn verhuizing 
van Deurne naar Wijchen. Hij wilde bij zijn afscheid een blijvend iets aanbieden, dat jaarlijks uitgereikt 
wordt aan iemand binnen de vereniging die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft. De kandidaat 
wordt gekozen door de laatste 3 ontvangers van deze beker. Rob Geurts en Lies van de Laar waren de 
vorige ontvangers van de beker. Rob leest een mooi gedicht voor en overhandigt hierna de beker aan 
Joep Verstegen als blijk van waardering voor het vele werk dat hij heeft geleverd voor de vereniging.  
 
Carlus: Joep gefeliciteerd. Volgend jaar mag je samen met de voorgangers een nieuwe uitreiking doen. 
Succes daarmee.  
 
11. Jubilarissen  
Jubilaris 40 jaar:  

- Mini Geurts. Ze kon vandaag helaas niet aanwezig zijn. Mini heeft de taken wedstrijdsecretariaat 
en ledenadministratie destijds overgenomen. Daarnaast heeft ze deel uitgemaakt van de 
technische commissie en is een aantal jaar bestuurslid geweest. Uiteindelijk is ze gestopt als 
bestuurslid. Ze is ons 2e lid van verdienste en nog steeds lid van de club. We geven haar een 
penning en bloemetje en die komen op zijn plek.  

Jubilarissen 25 jaar:  
- Jim Giesbers. 25 jaar lid van onze club en inofficieel nog wel langer. Als oud jeugdspeler, keeper, 

technische commissie. Super, op naar de 40. Bedankt. Ook voor jou een bloemetje en penning.  
- Hein van Loon. Hein is ook 25 jaar lid. Begonnen als jeugdlid en daarna scheidsrechter en senior. 

Nog steeds druk bezig bij de scheidsrechterscommissie en het opleiden van de jeugd hierin. 
Carlus overhandigt de penning en een bosje bloemen.  

- Saskia Vaneker. (waargenomen door dochter Wendy). De moeder van Wendy is in 99 bij de 
sprint begonnen als lid van de jeugdcommissie, technische commissie en heeft veel zaken 
gedaan. Nog steeds lid en is daarmee 25 jaar lid. Carlus overhandigt de penning en een 
bloemetje. Dankjewel.  

Jubilarissen 12,5 jaar:  
- Amy Schepers 
- Tom van der Zanden 
- Marloes Derks 
- Mandy Peggen 
Allemaal als jeugdlid begonnen en lid van de vereniging. Ook aan hen worden penningen en 
bloemen uitgereikt. Gefeliciteerd met het 12,5 jaar lidmaatschap.  
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12. Rondvraag  
 

- Rikie: Ik wil dadelijk even een foto met alle jubilarissen voor de krant. 
- Gaby: jullie gaven aan dat het jeugdkamp niet doorgaat, is er dan wel iets anders voor de jeugd? 

Lucy: er is ons gevraagd om dit deels op te pakken, om een dag voor de jeugd te organiseren. 
We willen dan overdag spellen voor de jeugd met aansluitend een barbecue waar ook de 
seniorenleden kunnen aansluiten en daarna een feestavond. Met de hele vereniging dus een 
dag samen in plaats van een kamp.  
Carlus: ik denk dat dit een prima oplossing is ondanks het gebrek aan kader om dit in te vullen.  

 
13. Sluiting 
Carlus bedankt iedereen voor de bijdrage in deze vergadering. Het ging lekker vlotjes en soepel. Bedankt 
voor de aanwezigheid. Er is nog een drankje voor iedereen en daarna wel thuis.  
 


