Jaarverslag SV De Valken commissie handbal 2019-2020

Korte terugblik :
We kijken terug op een bijzonder seizoen, waar dames 1 voor de eerste maal in de
Hoofdklasse speelde en het zwaar had. Maar einde seizoen onder leiding van
interim coachen en trainers toch een positieve lijn liet zien naar klasse behoud. Door
Corona werd er een abrupt einde aan het seizoen gemaakt.

De handbalcommissie heeft aan het einde van het seizoen helaas afscheid
genomen van Rinske Groot.Rinske blijft wel actief betrokken bij de handbal door
haar rol binnen de technische commissie.
Voorzitter: Wendy Dekker
Secretariaat: Anne de Groot/ Nannette Singer
Penningmeester: Marijke Laan
Technische commissie: Wendy Dekker/ Linda van het Hof/ Rinske Groot/ Saskia
Roukema/ Corina Ruiter
Scheidsrechterzaken: Marc Vriend/ Melissa Sijm
Materialen/site/uitkijk/rij indelingen: Nannette Singer
Leden aantal: sept 2019 eindigen we met 134 leden – sept 2020 zijn dat er 150

Teams seizoen 2019-2020
We starten het seizoen met 15 teams te weten:
1 dames midweeks
2 dames senioren
2 A jeugd
2 B jeugd
2 C jeugd
2 D jeugd
2 E jeugd
2 F jeugd
In de loop van het seizoen is daar een 3e F jeugd team bij gekomen.Deze is alleen
door de komst van corona nooit van start gegaan.
Door corona zijn de competities niet afgerond en is er over kampioenschappen
weinig te zeggen.
Wel is er door de TC een technisch jeugd beleidsplan geschreven, deze is
gepresenteerd.

Trainingen :
Trainingen werden dit jaar gegeven door:
Dames 1 & 2 Jan Schouten
Dames A 1 & 2 Linelle Koebrugge
Dames B1 & 2 Saskia Roukema en Wendy Dekker
Dames C 1 & 2 Helga Bleeker/ Linda Wagemans/ Jeffrey Ruitenberg/Marc Vriend
Meisjes D Jeugd : Patricia Dekker
Meisjes E Jeugd : Martijn Bos
Meisjes F jeugd : Eline Portegies en Femke Vriend
Champions league Angela Boots en Cilla Broersen
Keeper trainer tot C : Nicole Beemsterboer.
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.
.
Aan het einde van het seizoen hebben een aantal trainers helaas besloten te
stoppen. Zij zijn bedankt op de coach en trainers avond , dit waren Saskia Roukema,
Marc Vriend, Nicole Beemsterboer. Halverwege het seizoen zijn we op verzoek van
bestuur eerder gestopt met de trainer Jan Schouten.
Scheidsrechters:
In 2018 hebben we leden die de leeftijd hebben bereikt te mogen fluiten verplicht
gesteld te fluiten om ons scheidsrechter probleem aan te pakken. We hopen door
iedereen te laten fluiten , meer respect voor de scheidsrechter te creëren en ook te
zorgen dat niet de bestaande scheidsrechters iedere week 2 a 3 wedstrijden moeten
fluiten. Dit verloopt naar wens. Alhoewel het nog steeds aandacht behoeft. Ook de
begeleiding van nieuwe scheidsrechters.
Coachen:
Bijna 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. Afgelopen jaar hadden we een
nieuwe taak erbij, welke door leden van C en B jeugd is opgepakt loten verkopen bij
de loterij van wedstrijden bij Dames 1. Door vele bedrijven en particulieren zijn we
ook gesponsord in de vorm van prijzen. Daarnaast werd er een balsponsor
gekoppeld aan de wedstrijd en werden deze balsponsoren door de selectie goed
opgevangen bij de wedstrijd.
Activiteiten Toernooien/ evenementen:

Ieder jaar proberen we als commissie naast de reguliere wedstrijden een aantal
activiteiten te organiseren voor onze leden .
In december was daar het Kok en Vriend toernooi een mix toernooi overdag voor de
jeugd en s avonds senioren met introduce. Een geslaagd evenement. Het toernooi
wordt al jaren mogelijk gemaakt door kok en vriend en de club van 100.
Vanuit het secretariaat sturen wij interessante toernooien naar de coachen. Zij
kunnen dan zelf met eventueel hulp vanuit de HC zich aanmelden voor toernooien.
Zo stond er voor de B2 een mooi internationaal toernooi gepland met Pasen maar
deze kon helaas niet doorgaan.
Door komst corona zijn er verder ook geen toernooien gespeeld.
Doelen komend seizoen:
•
•
•
•

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 en
gemiste omzet door corona

Tot slot een woord van dank aan allen die op welke manier dan ook bijdragen aan
onze mooie vereniging. Zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan.
We hopen dat we komend seizoen wederom een beroep op jullie kunnen doen, en
dat we ondanks corona onze mooie sport nog weer mogen beoefenen.
Wendy Dekker

