
Jaarverslag SV De Valken commissie handbal  2021-2022 
 
 
Korte terugblik : 
 
Waar de afgelopen 2 jaar corona een grote rol speelde was deze dit seizoen 
gelukkig klein. Zo ongeveer 3 competitie wedstrijden /weekenden zijn echt uit 
gevallen maar veelal weer ingehaald . We hebben al met al een mooi seizoen 
gedraaid waar de meeste teams goed gedraaid hebben een enkeling was te hoog 
ingedeeld, waar komend seizoen dan weer opgelet zal worden 
 
 
De handbalcommissie heeft einde seizoen twee commissie leden zien vertrekken, 
Joost van Engen en Melissa Sijm. Eerst genoemde door werk in buitenland en de 
laatst genoemde door verhuizen.  
 
De commissie leden betreden de volgende posities: 
 
Voorzitter: Wendy Dekker 
Wedstrijd en algemeen secretariaat:  Nannette Singer 
Technische commissie: Wendy Dekker/ Rinske Groot/ Saskia Roukema/ Corina 
Ruiter 
Scheidsrechterzaken: Marc Vriend/ Melissa Sijm 
Social media: Melissa Sijm 
  
Leden aantal: sept 2021 eindigen we met 145 leden – sept 2022 zijn dat er 155 
 
 
Teams  seizoen 2021-2022 
 
We starten het seizoen met 14 teams te weten: 
 
1 dames midweeks 
2 dames senioren 
2 A jeugd 
1 B jeugd 
2 C jeugd 
2 D jeugd 
2 E jeugd 
2 F jeugd  
 
 Einde seizoen is er nog een f 3 gestart 
 
 
Trainingen : 
 
Trainingen werden dit jaar gegeven door: 
 
Dames 1 & 2  Diego Jacobs 
Dames A 1 & 2  en B1 Diego Jacobs 



 
Dames C 1 en C2 Linda Wagemans/ Jeffrey Ruitenberg / Lynn Fanoy en Reinco 
Schuitemaker 
 
Meisjes  D Jeugd : Inge Ruiter / Wilma Beerepoot en Martijn Bos / Myrthe hand 
Meisjes E Jeugd : Femke Vriend en Eline Portegies 
Meisjes F jeugd  : Angela Boots en Cilla Broersen 
Champions League : Monique Klein 
Keeper trainer tot C : Merel Zwart 
Keeper trainer vanaf C: Wendy Dekker 
Deze trainers werden ondersteund door een aantal assistent trainsters. 
 
We  zijn blij met onze trainers die iedere week met veel enthousiasme hun kennis 
overdragen aan de speelsters. Twee maal per jaar wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd om trainers en coachen de gelegenheid te geven met de commissie 
te sparren over verbeterpunten. Wens hierbij is om meer trainingsstof en begeleiding 
te krijgen dat is een doel voor komende jaren. 
 
Scheidsrechters: 
 
Ieder jaar geven Marc en Melissa een trainer cursus voor de jeugd om er voor te 
zorgen dat er voldoende scheidsrechters zijn binnen de club. Door te leren fluiten 
leren speelsters ook respect naar de scheidsrechters toe. Het is ene mooie wissel 
werking. Ook dit jaar is er weer een groep dames geslaagd en aan het fluiten 
gegaan.   
 
Coaches 
 
Al onze teams waren weer voorzien van een coach of begeleider. Aan het einde van 
het seizoen zijn er ook een aantal coachen gestopt na soms jaren lange inzet. Dit is 
heel jammer maar we hebben de coachen natuurlijk bedankt voor hun inzet. 
 
Jaarlijkse werkzaamheden door leden of ouders van leden: 
 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, in deze drukke tijd  zijn die soms lastig te 
vinden. We zijn dan ook trots op onze vrijwilligers en op onze vereniging waarbinnen 
we zoveel mensen hebben die soms wekelijks hun steentje bijdragen om de  
 
Teams hebben bij onze vereniging een vaste taak we proberen ieder team een 
aantal taken te geven en dit eerlijk te verdelen. 
 
Activiteiten Toernooien/ evenementen: 
 
 
Ieder jaar proberen we als commissie naast de reguliere wedstrijden een aantal 
activiteiten te organiseren voor onze leden . 
 
Door corona is bijvoorbeeld het Kok en Vriend toernooi niet doorgegaan. 
 



Wel zijn  de A1 en B1 naar een toernooi in Arnhem geweest voor 2 dagen zij hebben 
het daar leuk gehad het was een internationaal toernooi. 
 
We zijn dit jaar met twee  E jeugd teams  naar een wedstrijd van SEW gegaan , de 
kinderen mochten oplopen, mooie bijkomstigheid was dat Marc Vriend 40 jaar 
scheidsrechter was en daar op het veld onderscheiden werd en een zilveren fluit 
uitgereikt kreeg door zijn kinderen. 
 
Doelen komend seizoen: 
 
 
De doelen van afgelopen jaar blijven staan omdat er onvoldoende tijd is geweest 
hieraan te werken. 
 

 Technisch beleid  evalueren en zo nodig bijstellen 

 Scheidrechters opleiden vereniging scheidsrechter en jeugd scheidsrechter 

 Bijscholingen trainers en scheidsrechters 

 Extra inkomsten genereren om o.a. verhoogde zaalhuur te bekostigen. 
 
 
 
Wendy Dekker 
 
 
 
 
 
 
 
 


