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1. Jaarverslag van het bestuur  
  

1.1 Samenstelling bestuur 2021-2022 
 

Naam:  Functie/taak:  

Bram Wolbrink  Voorzitter  

Harry Martens  Penningmeester  

Manou Vaupell  Secretaris   

Coen Hulkenberg  Bestuurslid  

Anita ter Harmsel  Bestuurslid  

  
  

1.2 Verslag van het bestuur  
 
Omdat, net als de hele wereld, onze vereniging een langere tijd op een laag pitje kwam te staan door 
COVID-19 moesten veel zaken begin van het seizoen weer worden opgestart toen het leven weer 
enigszins normaal werd. Hierdoor heeft de jaarvergadering van het seizoen 2020-2021 veel later in 
het jaar plaatsgevonden dan gebruikelijk. Gevolg was ook dat de bestuurswisselingen, die hebben 
plaatsgevonden, pas in december 2021 gestalte kregen. Het nieuwe bestuur is vanaf december 2021 
met frisse energie aan de slag gegaan. Harry en Bram hebben gewisseld van functie en Manou en 
Anita zijn van start gegaan in het nieuwe bestuur.  
Er is een goede match in het bestuur en met een open communicatie hebben we processen in gang 
gezet. We zijn bezig om meer duidelijkheid te geven aan onze leden door beleidstukken te 
herschrijven. Daarnaast wordt gewerkt aan een communicatieplan, want met elkaar zijn we het 
erover eens dat we onze leden beter moeten meenemen in de onderwerpen, die binnen de 
vereniging spelen. Ook de informatie op onze website moet worden verbeterd. Wellicht zul je 
denken ‘daar merk ik nog niet zoveel van’ en die opmerking is terecht, maar de tijd was ook kort om 
alles te realiseren. Binnenkort zullen we meer communiceren over waar we mee bezig zijn.  
 
In de zaalperiode kregen we opnieuw te maken met een lockdown, maar door online contact te 
houden, zijn we wel goed met elkaar in gesprek gebleven. Gelukkig kon de zaalcompetitie toch nog 
worden hervat. 
 
We zijn trots op wat we samen met onze commissies en onze leden het afgelopen seizoen neer 
hebben gezet. Mooie ontwikkelingen. Het eerste is in de zaal gepromoveerd naar de 2e klasse, we 
hebben met eigen mankracht en middelen ons clubhuis weer mooier weten te maken, door een 
prachtige overkapping. Ook is het gelukt om voor het nieuwe seizoen een goede hoofdtrainer aan 
ons te binden. Waar veel verenigingen om ons heen te maken hebben met krimp, lukt het de 
Zwaluwen om het ledenbestand op peil te houden. Daarnaast hebben we gedurende het seizoen een 
aantal goede gesprekken gevoerd met kinderopvangorganisatie Human Kind over een 
samenwerking. Mooie stappen! Laten we deze goede energie met elkaar vasthouden. 

Vrijwilliger van het jaar:  
Dit jaar hebben eindelijk weer een vrijwilligersfeest kunnen houden op 21 mei 2022. Een blijk van 
dank aan de vele vrijwilligers, die onze mooie vereniging op een goede manier draaiende houden. 
Het was een geslaagde avond bij ons in het clubhuis met heerlijke hapjes verzorgd door Cindy 
Groothuismink. Tijdens deze avond hebben de vrijwilliger van het seizoen 2021-2022 in het zonnetje 
gezet. Dit jaar is dat Barrie Meek geworden. Als bestuur hadden we hem de afgelopen jaren al 



 
 

 

Internal 

bovenaan ons lijstje staan met alle energie die hij de afgelopen vele jaren in de vereniging heeft 
gestopt. Bestuurslid, penningmeester, kampleiding, onderhoudscommissie, kantinecommissie, wat 
doet Barrie eigenlijk niet? Deze prijs is meer dan verdiend!   

Ontwikkelingen sportpark Hengelder: 
Iedereen heeft wel gelezen over de plannen met sportpark Hengelder. Als bestuur hebben we een 
actieve rol in de gesprekken, die hierover plaatsvinden. We hebben het op onze locatie goed voor 
elkaar en zullen ervoor waken dat we in de nieuwe plannen niet hoeven in te leveren. Het plan staat 
nog in de kinderschoenen. Er zijn tekeningen gemaakt, maar dat zijn enkel praatstukken. Heel 
concreet is de informatie daarom nog niet. Doel blijft wel om met elkaar een multifunctioneel 
sportpark te realiseren, waar de verschillende verenigingen op een efficiënte manier met elkaar 
samenwerken.  

Voor verdere details per commissie verwijzen wij graag naar de volgende pagina’s van dit verslag, 
waarin ook een vooruitblik wordt gegeven naar het volgende seizoen. 
Daarnaast kunnen jullie in het financiële verslag lezen dat we in dit (opnieuw rare) seizoen financieel 
het hoofd boven water hebben kunnen houden. 

Het bestuur wil iedereen hartelijk danken voor de inzet en energie, die geleverd wordt.  
Heb je vragen of tips richting bestuur, laat het weten aan ons. 
Samen zijn we de vereniging! 

Graag zien we jullie op vrijdag 16 september tijdens de jaarvergadering. 

Namens het bestuur,  
Bram Wolbrink 

 

1.3 Samenstelling bestuur 2022-2023 
 
De samenstelling van het bestuur zal in het aankomende jaar niet veranderen:  
 

Naam:  Functie/taak:  

Bram Wolbrink  Voorzitter  

Harry Martens  Penningmeester  

Manou Vaupell  Secretaris   

Coen Hulkenberg  Bestuurslid 1 

Anita ter Harmsel  Bestuurslid 2 
 

Rooster van aftreden: 
2023 Secretaris  
2024 Penningmeester en bestuurslid 1 
2025  Voorzitter en bestuurslid 2 
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1.4 Ledenstand 
 
We hebben gemeend dit jaar de presentatie van het aantal leden iets aan te passen, in 
plaats van 1 jaar met de plussen en de minnen in de verschillende categorien, hebben we 
besloten het ledenverloop over een langere periode te laten zien. 
 
De ledenstanden van de afgelopen 10 seizoenen (stand op 30 juni): 
  

 Aantal totaal 

2021-2022 160 

2020-2021 162 

2019-2020 161 

2018-2019 163 

2017-2018 167 

2016-2017 159 

2015-2016 164 

2014-2015 164 

2013-2014 179 

2012-2013 184 
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2. Jaarverslag jeugd- en technische commissie  
 

2.1 Samenstelling seizoen 2021-2022 
 

Naam  Functie/taak  

Eveline Post  Voorzitter, secretaris, aanspreekpunt junioren + jeugd  

Nienke van Alst Secretaris, aanspreekpunt senioren + trainers senioren 

Kim Elfring Wedstrijdsecretariaat senioren (zaal/veld), zaalplanning+huur 

Linda Pels Wedstrijdsecretariaat senioren (zaal/veld), aanspreekpunt trainers jeugd 

Arno Dekker  Scheidsrechterszaken 

Eddy van der Linde Scheidsrechterszaken 

Marcel Maassen  Schoolkorfbal, kangoeroes en ledenwerving 

Bjorn Boxstart Wedstrijdsecretariaat jeugd (geen zitting in JTC vergaderingen) 

 

  

2.2 Algemeen 
 
Ook dit seizoen hebben we nog te maken gehad met een (hopelijk) laatste staartje van corona. Ons 
zaalseizoen is wat langer doorgelopen en bij de senioren is de competitie opgesplitst waardoor er 
een verkleinde competitie ontstond. Door deze herziening van de competitie, zijn we later gestart op 
het veld.  
 
We hebben als commissie gemerkt dat er wat taken zijn die we aan het begin van het jaar niet goed 
verdeeld hadden, waardoor er soms meer op het bordje is gekomen dan we hadden verwacht. 
Hierbij valt te denken aan de maatregelen omtrent corona en de wijzigingen die dat met zich 
meebracht, het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd, dat niet was ingevuld, de wijzigingen in de 
zaalhuur van Ataro en de communicatie hierover en de moeite die het toch elke keer kost om 
vrijwilligers te vinden voor het fluiten. We willen volgend seizoen dit beter in kaart brengen en de 
verdeling van taken duidelijker afspreken.  
 

2.3 Senioren 
 
Alle senioren hebben de najaar competitie op het veld in 2021 totaal kunnen spelen. Helaas daarna 
begon de lockdown opnieuw en kon er niet getraind en gespeeld worden. Begin 2022 konden we 
weer wat trainen en uiteindelijk konden de wedstrijden weer worden opgepakt en kwam er een 
verkorte competitie. 
 
Door de verkorte competitie kwamen er kansen voor Zwaluwen 1 om te promoveren. Dit bracht een 
vernieuwde motivatie onder de selectie. Daaruit voorvloeiend en n.a.v. de evaluaties bleek dat de 
samenwerking tussen De Zwaluwen en Peter Beenen niet meer werkzaam was. In goed overleg zijn 
onze wegen in februari 2022 gescheiden. De volgende taak kwam wel gelijk om de hoek kijken, 
interim hoofdtrainer en coach vinden. 
 
GD ter Harmsel trainde Zwaluwen 3 en gaf aan tijdelijk Zwaluwen 1 onder zijn hoede te nemen. Wel 
de voorkeur om dit als duo te doen. Adrie de Leeuw was bereid om ons tot de zomer te komen 
versterken. Dit duo heeft samen met de selectie een mooie prestatie in de zaal neergezet en het is 
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zelfs gelukt om te promoveren! Dit betekent dat de S1 volgend zaalseizoen 2e klasse zal gaan spelen. 
Wij willen GD en Adrie hartstikke bedanken voor hun hulp en inzet! 
 
Zwaluwen 3 heeft gedurende het jaar zeer stabiel gepresteerd en is in de zaal tweede geworden wat 
helaas niet voldoende was voor een promotieplek. Op het veld eindigden zij op een vierde plek.  
 
Zwaluwen 2 heeft tot hun eigen verbazing en met hulp van invallers van Zwaluwen 1 boven 
verwachting gepresteerd en heeft de promotiewedstrijden gehaald. Daaruit bleek in eerste instantie 
dat promotie niet gehaald werd, maar uiteindelijk bleken ze toch bij de beste aantal teams te horen 
en zijn ze in de zaal gepromoveerd naar de Reserve tweede klasse. Op het veld zijn zij als derde 
geëindigd.   
 
De midweek heeft in het zaalseizoen een vijfde plek behaald en op het veld een derde plek. Met de 
midweek is gesproken over het grote aantal spelers binnen deze ploeg. Daarin geven de spelers aan 
dat dit op dit moment goed verloopt. Soms zijn er wedstrijden waarop er minder speelminuten 
gemaakt kunnen worden voor eenieder, andere wedstrijden hebben ze toch invallers nodig van 
andere ploegen. Er is gezocht naar alternatieve oplossingen of samenwerkingen met andere 
verenigingen, maar helaas zonder resultaat.  
 

2.4 Jeugd 
 
De zaalcompetitie liep ook voor de jeugd anders dit jaar, waardoor deze niet volledig is gespeeld. Dit 
hebben wij goed ingehaald tijdens het veldseizoen waarin mooie resultaten zijn behaald. Maar liefst 
4 jeugdteams zijn kampioen geworden!  
 
De A1 heeft wat tegenslagen gekend. In de corona periode hebben spelers daar andere keuzes 
gemaakt waardoor er helaas mensen zijn gestopt tijdens het seizoen. Dit maakte het voor de overige 
spelers soms lastig omdat zij dan niet compleet konden trainen of wedstrijden konden spelen. We 
zijn erg blij dat zij toch gemotiveerd zijn gebleven en een leuke tijd hebben gehad. Komend jaar zal 
de resterende groep over meerdere teams worden verdeeld.  Ondanks deze afmeldingen is de A1 in 
het zaalseizoen kampioen geworden en op het veld geëindigd op een derde plek.  
 
De B1, B3, C1 en E1 zijn allemaal op het veld kampioen geworden. Wat een leuke wedstrijden en 
mooie prestaties! De B2 had helaas net niet voldoende punten om ook bovenaan te eindigen, maar 
wat hebben zij hard gewerkt.  
 
We hebben bij de jonge jeugd (kangoeroes en E-tjes) wat nieuwe aanmeldingen gehad. De mix- 
trainingen waarbij vriendjes en vriendinnetjes mogen worden meegebracht zijn niet alleen erg leuk, 
maar lijken hierin ook succesvol voor het werven van nieuwe leden.  
 

2.5 Trainers en coaches 
 
Dit jaar gaat onze grote dank uit naar de trainers die voor de jeugdteams door weer en wind trainen 
hebben willen geven. De zaal was van korte duur en om toch met z’n allen lekker bezig te blijven, 
werd er besloten om tijdens de winter naar buiten te gaan. Enkele teams waren zo gemotiveerd om 
zelfs drie keer in de week te trainen toen er tijdelijk geen wedstrijden mogelijk waren.  
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2.6 Scheidsrechterszaken 
 
We hebben eerder gemerkt dat het lastig is om voor elke jeugd- en seniorenwedstrijd een 
scheidsrechter te regelen. Dat komt mede omdat alle wedstrijden van de Zwaluwen op zaterdag zijn 
en ook steeds meer andere verenigingen ervoor kiezen om zaterdagvereniging te zijn. Hierdoor 
gebeurt alles op één dag. Daarnaast is de poule van scheidsrechters niet heel groot. Afgelopen 
seizoen merkte we dat vooral bij de senioren. Met veel inzet van de scheidsrechters is het toch voor 
elke wedstrijd gelukt!! 
 

2.7 Seizoen 2022-2023 + actieplan 
 
Algemeen 
Het blijft moeilijk om op de technische functies (trainers, coaches, scheidsrechters) voldoende en 
kwalitatief goede mensen neer te zetten. Daarom willen we werken aan een beleid dat de senioren, 
die wedstrijdkorfbal spelen, hier hun verantwoordelijkheid pakken. 
Verder gaan we de A en B jeugd benaderen om te bekijken of ze een opleiding voor trainer of 
scheidsrechter willen volgen.  
 
Senioren 
We hebben voor komend seizoen 3 zaterdagteams en 1 midweekteam. De teams hebben allemaal 
een vrij goede bezetting in vergelijking met vorig seizoen. We hebben een aantal nieuwe 
seniorenleden erbij en dat is ontzettend fijn. De recreanten blijven wekelijks trainen en zien we 
gelukkig ook vaker op het veld waar zij zich inzetten voor het onderhoud rondom de accommodatie.  
 
Jeugd 
De B selectie is volgend jaar helaas wat krap qua aantal. We hopen dat ook komend seizoen iedereen 
er zoveel mogelijk is en bereid is om bij elkaar in te vallen waar nodig. Bij de jonge jeugd is voor 
volgend seizoen besloten om merendeel van de kangoeroes bij de E te laten starten. Dit betekent dat 
er twee E teams worden gevormd waardoor zij allemaal veel speelminuten kunnen maken en het 
spelletje nog verder kunnen leren. We zijn blij dat er een mooie nieuwe doorstroom is.  
 
Trainers en coaches 
Komend seizoen zal Michel Ligt de hoofdtrainer zijn voor S1 en de wekelijkse training op de 
woensdag voor de selectie verzorgen. Voor de S2 zullen Michel Ligt en GD ter Harmsel op de vrijdag 
trainen geven en Remco Schaap de coaching op de zaterdag.   
Bij de jeugd was het even puzzelen, maar hebben we het mooi rond gekregen. Een aantal nieuwe 
trainers heeft zich gemeld! Daarnaast is er komend jaar ook een trainer die kan bijspringen waar 
nodig, maar geen eigen team heeft. De trainersbegeleiding zal dit seizoen worden verdeeld over 
twee personen. Ditte en Daan H hebben aangegeven dit te willen oppakken en worden daarmee ook 
nieuwe leden van de JTC. 
 
Scheidsrechterszaken 
Er vanuit gaande dat we komend seizoen een volledige competitie kunnen gaan spelen, zullen we 
hier weer flink mee aan de bak moeten. Zoals eerder beschreven werkt een persoonlijke benadering 
het beste. Eddy van der Linde en Arno Dekker zullen dit samen op zich nemen.  
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2.8 Actieplan 2022-2023 
 

 Doelstellingen  Status  Wie 

1  Inventariseren bij de A + B jeugd 
om trainen te geven of te fluiten  

Aanbieden trainers- of 
scheidsrechters cursus 

Jorre 

2 Jaarplanning JTC  Jorre 

3 Opleiden van scheidsrechters Scheidsrechter cursus en 
begeleiding 

Arno 

4  Trainersbegeleiding Korfbaltechniek binnen de 
vereniging verbeteren door de 
trainers hierin te adviseren en 
te begeleiden.   

Daan H + Ditte 

5  Midweekteam Na samenvoegen periodiek 
evalueren of het loopt 

Nienke 

6  Contactpersoon selectie 
Duidelijke communicatie in de 
selectie en afstemming 
(voorbereiding zomer, 
aanwezigheid, op tijd regelen 
van reserves) 

 Nienke 
Michel + Nienke 

7  Jeugdtrainers meer betrekken  Als JTC willen we structureel 
meer horen wat er speelt bij de 
jeugdtrainers. Momenteel 
werkt de trainers app goed.  
Uitbreiding? 
Trainersbijeenkomsten? 

Daan H + Ditte 

8 Contact bestuur 
Communicatie binnen de JTC en 
met andere  

 Nienke 
Jorre 

9 Schoolkorfbaltoernooi Nieuwe groep formeren 
Datum kiezen in najaar 2022 
Vernieuwde invulling 
voorbereiding + toernooi 

Marcel + ? + ? 

10 Contact Ataro 
Gesprek Ataro dat we niet meer 
met 3 verschillende zalen willen 

Zaalplanning + huur 
Vorig seizoen veel over 3 hallen 
getraind + gespeeld. Dit is als 
vereniging bijna niet te doen 
met ons materiaal. 

Kim 
 
Bestuur / JTC 

 

 

2.9 Samenstelling commissie 2022-2023 
 
Onderstaande taakverdeling is nog niet helemaal definitief. Dit zal begin van het seizoen 

verder verduidelijkt worden. Verder zijn er nog enkele vacatures open; namelijk het 

wedstrijdsecretariaat jeugd voor zowel het veld als de zaal, een wedstrijdsecretariaat 

senioren voor het veldseizoen en twee personen die willen helpen bij het organiseren van 

het schoolkorfbal. Bjorn heeft aangegeven ook te willen stoppen met het 
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wedstrijdsecretariaat jeugd. We zijn hard op zoek naar nieuwe mensen dus. Bjorn heel veel 

dank voor afgelopen jaren en ook voor het overnemen van het wedstrijdsecretariaat van de 

zaalperiode.  

 

Naam  Functie/taak  

Jorre Spijker Voorzitter, Coördinatie commissie, Aanspreekpunt jeugd? 

Nienke van Alst  Aanspreekpunt selectie + senioren, seniorentrainers, contact bestuur 

Kim Elfring Wedstrijdsecretariaat senioren (zaal), zaalplanning+huur 

? Wedstrijdsecretariaat senioren (zaal/veld) 

? Wedstrijdsecretariaat jeugd 

Daan van Heeckeren 

Ditte Martens 

Trainersbegeleiding 

Arno Dekker  Scheidsrechterszaken 

Eddy van der Linde Scheidsrechterszaken 

Marcel Maassen  Schoolkorfbal, kangoeroes en ledenwerving 

  
Eveline Post en Linda Pels hebben aangegeven de commissie te gaan verlaten. Eveline neemt een 

jaartje rust en zien we hopelijk weer in een commissie terug. Linda speelt al enige tijd niet meer bij 

de Zwaluwen. De combinatie met spelen bij een andere vereniging en vrijwilligerswerk bij ons was 

helaas niet meer te combineren. 

Dames, beide ontzettend bedankt voor jullie inzet!! 

 
Tot slot willen wij alle vrijwilligers, trainers, coaches, spelers, speelsters, ouders en alle overige leden, 
die zich hebben ingezet, bedanken voor hun tijd en inzet het afgelopen seizoen! 
 
De Jeugd- en Technische Commissie 
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3. Jaarverslag commissie materiaal en onderhoud  
 

3.1 Samenstelling seizoen 2021-2022 

 

3.2 Het afgelopen seizoen 
 
Na de coronaperikelen zijn er dit jaar wel weer wat activiteiten geweest met betrekking tot het 
onderhoud van de accommodatie. Het bestuur heeft hiervoor wat geld vrij kunnen maken uit het 
onderhoudsbudget maar ook dankbaar gebruik gemaakt van de toegewezen subsidies. 
 
Spelmateriaal en onderhoud 
 
Na de gebruikelijke en ongebruikelijke (corona) opstartprocedures op het veld en zaal (nalopen 
spelmateriaal, doorspoelen douches ter voorkoming van legionella etc.) zijn wij weer van start 
gegaan.  
Alleen de douches werden op het veld niet meer warm. Het maanden niet gebruiken van de douches 
resulteerde in vastgeraakte thermostaatkranen. De twee 30 jaar oude mengkranen moesten 
vervangen worden.  
 
Ook de kantine kreeg een facelift. Energie slurpende spotjes werden vervangen door mooie led 
panelen. De plafondplaten moesten daardoor ook vernieuwd worden. Dan kunnen de muren niet 
achterblijven natuurlijk en kregen een nieuwe verflaag. 
 
Aan de buitenkant werden twee nieuwe overkappingen gemaakt. Die zien er strak uit en een ervan is 
voorzien van sfeervolle verlichting. 
 
Het straatwerk langs het veld is verbreed en verder uitgebreid waardoor alles wat beter toegankelijk 
is en beter onderhoudbaar. 
 
Het afvoeren van het geproduceerde afval is wat beter geregeld door een grote container te huren. 
Dit voorkomt dat wij af en toe onpasselijk werden bij het legen van de bestaande kleine containers 
met etensresten. Nu nog het beter scheiden van het afval met elkaar goed regelen. Scheelt veel 
kosten en spaart het milieu. 
 
In de winter is een zeecontainer naast het bestaande materialenhok geplaatst. Deze moet nog 
volledig worden ingericht en geschilderd worden. Hij zal gebruikt worden voor materiaal opslag. 
 

  

Naam:  Functie/taak:  

G.D. ter Harmsel  Algemeen lid 

Eelke Spijker  Algemeen lid 

Roel Vermaak Algemeen lid 

Koen van der Veer Algemeen lid  
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3.3 Het nieuw seizoen 
 
Wij gaan er voorlopig vanuit dat onze accommodatie gewoon weer een heel seizoen gebruikt zal 
gaan worden. 
 
Naast het reguliere onderhoud van de velden en de gebouwen verzorgen wij ook weer het 
spelmateriaal op het veld en in de diverse zalen. 
 
Nu de overkapping klaar is, kunnen de schilder en de timmerman zich uitleven op de voorkant van de 
kantine. Renovatie en een likje verf is dringend nodig. 
De zeecontainer kan geschilderd en ingericht worden. 
 
Namens de materialen- en onderhoudscommissie, 
Koen van der Veer 
 

3.4 Samenstelling commissie 2022-2023 

 

In overleg met Roel maakt hij geen deel meer uit van de vaste commissie. Wel is hij incidenteel 

inzetbaar. Roel is wekelijks nog wel bezig met het onderhouden van de velden van de Stichting 

Hengelder. 

Verder nog de opmerking dat ik (Koen) geen voorzitter c.q. trekker ben van de commissie. Alles 

verloopt in goed onderling overleg en iedereen is aanspreekbaar. 

 

3.5 Budget onderhoudscommissie 2022-2023 
 
Naast de gebruikelijke kosten voor het spelmateriaal zoals ballen etc. willen wij de buitenkant van de 

kantine opschilderen. Mogelijk dat een aantal ramen en houtdelen moeten worden vervangen 

Geschatte kosten ongeveer € 1.000,00 

Geschatte kosten inrichting container € 250,00 

 

  

Naam:  Functie/taak:  

G.D. ter Harmsel  Algemeen lid  

Eelke Spijker  Algemeen lid 

Koen van der Veer Algemeen lid  
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4. Jaarverslag activiteiten commissie  
 

4.1 Samenstelling commissie  
 
Naam:  Functie/taak:  

Kasper Goorman  Voorzitter 

Twan Verheijen Notulist en algemeen AC-lid 

Sjoerd Goorman Communicatie en algemeen AC-lid 

Coen Hülkenberg Algemeen AC-lid 

Esther Noppen Algemeen AC-lid 

Debbie Cieraad Algemeen AC-lid 

Jade Maassen Algemeen AC-lid 

 
 
Activiteiten die we in 2021 - 2022 hebben gepland:  

• Sinterklaas 

• Klaverjasavonden 

• Laser gamen jeugd (helaas door lage opgave kon dat niet doorgaan) 

Verbeterpunten:  
Na corona lastig gehad om een correcte start te kunnen maken binnen de ac. Ook zeker na 
zo’n domper van geen animo om te lasergames van de jeugd. Daarin willen we nu gaan 
peilen om te kijken waar de interesses liggen binnen de jeugd. 
 
Activiteiten die in de planning staan voor 2022-2023 zijn: 
 

Activiteit: Datum (onder voorbehoud): Opmerking: 

Familietoernooi + BBQ 28 augustus 2022 Opening van het 
korfbalseizoen 

Sinterklaas 26 november 2022  

Kerstgala 17 december 2022  

Carnaval 11 februari 2023  

Mix toernooi 24 juni 2023 Einde van het seizoen 
   

Activiteiten zonder voorlopige datum: Opmerking: 

Bowlen Winterperiode, in afwachting 
van het speelschema 

Klaverjassen Winterperiode/begin veld 

Samen eten met korfballeden op SUPER SATERDAY   

Zwaluwcafe Ergens midden in het seizoen 

 
We zijn nog aan het kijken of er in het seizoen nog wat meer georganiseerd zou kunnen 
worden. 
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4.2 Actieplan / Doelstellingen 
 
Er een beter jaar dan afgelopen jaar van maken. Helaas heeft corona een gedeelte ons niet 
kunnen laten organiseren. Wij willen bij de jeugd gaan peilen wat ze leuk vinden om te doen. 
(dan was misschien laser gamen geen flop geweest). Vanuit daar ook andere activiteiten 
bedenken en uitproberen. Ook binnen de AC gaan we voor aankomend seizoen meer van 
ons laten horen omdat we ook merken dat dit aan de lage kant was. 
 

4.3 Samenstelling commissie 2022-2023 
 

Naam Functie/ taak 

Kasper Goorman Voorzitter 

Twan Verheijen Notulen en algemeen AC-lid 

Sjoerd Goorman Communicatie en algemeen AC-lid 

Jade Maassen Algemeen AC-lid 

Esther Noppen  Algemeen AC-lid 
Debbie Cieraad Algemeen AC-lid 

 
We zijn aan het kijken of we er 1 of 2 commissieleden aan kunnen toevoegen.  

 

4.4 Begroting 
 

Activiteit Datum (onder voorbehoud): Budget 

   

Familietoernooi + BBQ 28 augustus 2022 €50,- 

Sinterklaas 26 november 2022 €350,- 

Kerstgala 17 december 2022 €50,- 

Carnaval 11 februari 2023 €100,- 

Mix toernooi 25/26 juni 2023 €150,- 

   

Activiteiten zonder voorlopige datum: Opmerking: 

Bowlen €50,- 

Klaverjassen ( 6 á 8 keer) €50,- 

Samen eten met korfballeden op SUPER SATERDAY  €0,- 

Zwaluwcafe ( 4 keer) €100,- 

Overige activiteiten (wat nog zou kunnen komen) €200,- 

Springkussen (wat is hier in mogelijk) ? 

 
Bedragen zijn ongeveer hetzelfde gebleven als vorig jaar. De activiteiten waar we merkten 
dat de budgetten lager konden, hebben we aangepast. Graag zouden wij als AC zijnde een 
springkussen aanschaffen om met activiteiten of als veel teams thuis spelen deze op te 
kunnen zetten. 
 
Namens de activiteitencommissie,  
Kasper Goorman 
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5. Jaarverslag sponsor en communicatie commissie  
 

5.1 Samenstelling commissie   
        
Naam Functie/taak Bertjan Bleumink Voorzitter, sponsoring, PR en communicatie 
  
Inleiding  
Afgelopen jaar is met minimale bezetting de commissie gedraaid. De commissie kan nog steeds leden 
gebruiken. Door gebrek aan man/vrouw kracht blijft helaas de communicatie zowel intern als extern 
achter. Dit vraagt echt om versterking in de commissie om met name de interne communicatie op de 
rit te krijgen.  
  

5.2 Sponsoring  
 
Door de corona periode was het niet mogelijk om nieuwe sponsors aan de vereniging te binden. Met 
name onze sponsors in de horeca, of verwant aan de horeca, hebben een moeilijk jaar achter de rug 
waardoor de verlenging van de lopende sponsorovereenkomst voor een drietal sponsors “on hold” is 
gezet. Inmiddels is één sponsor weer een nieuwe overeenkomst aangegaan, van 2 sponsors is het op 
dit moment nog niet bekend of ze ons nog weer willen steunen. Ook dit jaar hebben we onze 
sponsors in de kerstperiode weer voorzien van een bedankje, deze keer in de vorm van een 
pannenkoek bak pakket. Hetgeen erg op prijs werd gesteld.  
Als nieuwe sponsors hebben we mogen verwelkomen, “verkeersschool de Liemers (voor je 
autorijles)” en “Move good sportmassage en tapen”. 
Verder hebben we de borden van “Doit Media” en “De Klussenier” mogen voorzien van een nieuwe 
stikker. Met dank aan de groep recreanten die dit iedere keer weer fantastisch fixen. Doit heeft de 
naam gewijzigd in BIG FAT en de Klussenier heeft als nieuwe naam, en daarmee ook nieuw bedrijf 
een nieuwe stikker met Bouwteam de Liemers erop. Al met al een mooi resultaat na deze bizarre 
periode. 
Het is erg belangrijk om de sponsors meer bij de vereniging te betrekken. Voor de shirtsponsors geldt 
dit nog sterker. De teams met een shirtsponsor zouden de sponsor kunnen uitnodigen voor een 
kampioenswedstrijd. Geef dit tijdig aan bij de commissie en we zullen ons best doen om de sponsor 
bij jullie kampioenswedstrijd aanwezig te laten zijn. 
Denk bij activiteiten van je team ook aan de sponsors en laat weten dat wanneer je iets bij een 
sponsor koopt of een activiteit die je bij een sponsor doet, dat je van De Zwaluwen bent.  
Zonder sponsors is het sporten op de huidige wijze niet mogelijk! 
Kijk ook eens op de site in de rubriek “ledenvoordeel”: 
“Snackbar Mosje”, een gratis ijsje  
“Van Bruggen adviesgroep”, een dinercheque voor twee  
  
PR/Communicatie heeft je hulp nodig. Korfbal en onze vereniging hebben goede PR nodig. Voor het 
verzorgen van stukjes naar de verschillende media kunnen we nog hulp gebruiken. Met name voor 
het plaatsen van berichten op social media. Heb je hier ervaring mee, vind je het leuk om berichtjes 
te posten, laat het dan even weten. Ken je iemand die heel actief is op insta of tik tok, laat die 
persoon contact met ons opnemen. We zien graag leuke posts over korfbal en bijvoorbeeld over je 
team. Je zou ons daar erg mee helpen. 
Voor het nieuwe seizoen hopen we toch nog weer nieuwe sponsors te kunnen werven en de huidige 
te behouden. We zijn vooral op zoek naar een shirtsponsor. Weet je iemand die de vereniging wel wil 
ondersteunen, laat het weten…  
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5.3 Vacatures 
 
Tekstschrijver 
Sponsor werver 
Fotograaf 
Meerdere personen die leuke filmpjes willen maken 
  
Namens de commissie Communicatie en Sponsoring, Bertjan Bleumink 
 
 

5.4 Budget 22-23 commissie sponsoring 
 
Activiteit t.b.v. sponsoren                      € 750 
Eindejaars presentje                                         € 300 
Uitgave t.b.v. PR nog nader in te vullen   € 300 
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6. Jaarverslag kantine commissie  
 

6.1 Samenstelling commissie 
 

Naam: Functie/taak: 
GD ter Harmsel Voorzitter, inkoop 
Daan van Heeckeren Kantine rooster 
Sjoerd Goorman Inkoop 
Barrie Meek Inkoop, algemeen kasbeheer 

Huub ten Bras Kasbeheer zaal 
Fam. Noppen Kasbeheer veld 

  
  

6.2 Afgelopen seizoen  
 
Het afgelopen seizoen werd grotendeels bepaald door corona, maar gelukkig is het laatste 
gedeelte van het seizoen zonder maatregelen geweest. Er is gewerkt aan een kleine 
opknapbeurt van de kantine in samenwerking met de onderhoudscommissie en vrijwilligers. 
De indeling is veranderd, er is nieuwe verlichting veranderd en de muren hebben een nieuwe 
lik verf gekregen. 
Tevens zijn ook de overkappingen geplaatst en is de werking van de radio/tv/beamer 
verbeterd. 
  

6.3 Inkoop  
 
GD, Barrie en Sjoerd hebben dit jaar de inkopen verzorgd. Ook is ervoor gekozen enkele 
keren een grote lading boodschappen te laten bezorgen. Afgelopen seizoen is het 
assortiment ook wat gewijzigd. Enkele slecht lopende producten zijn uit het assortiment 
gehaald en enkele nieuwe producten zijn toegevoegd. 
  

6.4 Bardiensten  
 
De invulling van de bardiensten ging afgelopen seizoen beter dan verwacht, mede dankzij de 
flexibiliteit van de vrijwilligers. 
Het grootste probleem zat zich afgelopen seizoen bij het op tijd regelen van de bardiensten. 
De kantinecommissie is zich hiervan op de hoogte en zal dit volgend seizoen verbeteren.  
  

6.5 Communicatie  
 
Aandachtspunt:  
Er is bij de commissies benadrukt de kantinecommissie van tevoren te raadplegen voor 
wanneer de kantine vrij is en geplande vergaderingen door te geven. 
Helaas zien we dit nog niet bij elke commissie goed gebeuren, er zijn vaak “kleinere 
overleggen” waar de kantinecommissie niet van op de hoogte is. 
  

6.6 OBW/Labyellov  
 
Labyellov maakt sinds dit seizoen geen gebruik meer van de kantine.  
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6.7 Actiepunten  

 
• Commissieleden werven  

• Barmedewerkers werven 

• Barrooster eerder communiceren 
• Assortiment kantine verder verbeteren 

• Opknap kantine afronden door wat meer sfeer aan te brengen 
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7. Jaarverslag ledenwerving commissie  
 

7.1 Samenstelling commissie 
  

Naam: Functie/taak: 
Marcel Maassen Voorzitter 
Bert-Jan Bleumink   
Dankmar Caderius van Veen   
Joris Herbes Combinatiefunctionaris 
Hilke Spruijt (per mei 2022)   

  

7.2 Inleiding  

 
Het doel van deze commissie is om meer leden te werven. Dit doen we door een aantal 
evenementen te organiseren binnen de vereniging en ons op zoveel als mogelijk 
activiteiten/evenementen binnen de gemeente te laten zien. Door ons te laten zien bij deze 
activiteiten/evenementen in combinatie met de clinics die Joris Herbes (combinatiefunctionaris) 
verzorgt op de scholen in en om Zevenaar, maken we kinderen warm voor de sport korfbal. De 
kinderen en ouders moeten ons leren kennen als een gezellige en sportieve vereniging. Door ons zo 
veel te laten zien gaan we ervan uit dat er meer kinderen gaan korfballen. 
  
Essentieel is de bewustwording binnen de vereniging dat we alle leden nodig gaan hebben om onze 
vereniging te promoten. We willen bij veel activiteiten/evenementen aanwezig zijn om ons te 
promoten, hier hebben we ieders hulp voor nodig. Daarnaast zal ieder lid, dat in zijn/haar omgeving 
een potentieel jeugdlid kent of aantreft, zich optimaal moeten inspannen om hem/haar als nieuw lid 
binnen te halen!  

  
We willen graag hoog inzetten met deze commissie om ervoor te zorgen dat we weer een groot 
jeugdbestand krijgen. Hiervoor zullen we ook het nodige materiaal nodig hebben. We zullen goed 
moeten kijken wat we al hebben en wat we nog nodig hebben dus moeten bestellen. 
  

7.3 Kernpunten seizoen 
 

1. Groei ledenaantallen in met name Kangoeroe- en pupillenleeftijd 

2. Korfbal laten leven binnen de gemeente 

3. Kinderen/Ouders kennis laten maken met KV de Zwaluwen 

4. Bewustwording eigen vereniging van noodzaak ledenwerving 

5. Pro-activiteit in meerdere contactmomenten 

 

7.4 Actieplan 
  

Doelstellingen Opmerkingen Gewenste Resultaat  
Korfbal laten leven binnen de 
gemeente. 

We willen bij zo veel mogelijk 
activiteiten/evenementen 
binnen de gemeente betrokken 
worden.  

Iedereen die binnen de hele 
gemeente Zevenaar en 
Montferland (m.n. Didam) 
woont moet KV de 
Zwaluwen kennen.  
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Kinderen/ouders kennis laten 
maken met KV de Zwaluwen 

Door ons te laten zien bij de 
activiteiten/evenementen en op 
scholen willen we kinderen 
bekend maken met de sport. 
Door tijdens deze activiteiten 
promotie kleding/materiaal te 
gebruiken, proberen we ze naar 
de vereniging te krijgen. Als we 
de kinderen en hun ouders naar 
de vereniging krijgen, moeten 
we ze speciaal en welkom laten 
voelen. Terwijl de kinderen mee 
doen met de training willen we 
de ouders laten zien hoe leuk 
onze vereniging is. 

Meer leden voor de 
vereniging. Ouders willen 
graag betrokken worden bij 
de vereniging. Veel handen 
maakt ligt werk. 

Bewustwording eigen 
vereniging van noodzaak 
ledenwerving 
  

Als onze seniorenteams 
ALLEMAAL een vastgestelde taak 
krijgen dan wordt de beleving 
groter.  

Gevoel van betrokkenheid 
en verantwoordelijkheid bij 
zowel De Zwaluwen als bij 
Korfbal. 

Pro-activiteit in meerdere 
contactmomenten 
  

Namen noteren, E-mailadressen 
en telefoonnummers noteren en 
mensen daadwerkelijk nabellen 

Meer leden 

  
 

7.5 Evaluatie seizoen 2021-2022 
  
We hebben dit jaar, ondanks de uitlopende coronamaatregelen, vier open-mix-trainingen gegeven 
en tevens vier Open-Kangoeroetrainingen. Vrijwel allemaal waren ze succesvol met vele nieuwe 
gezichten op de trainingen en diverse nieuwe aanmeldingen. De C1 is geëindigd met 9 kinderen. De 
E-tjes zijn gegroeid naar zo’n 15 kinderen. Komend seizoen hebben we hier twee teams! De 
kangoeroetjes blijven stabiel rond de 10 kinderen. Helaas was de laatste open training slecht 
bezocht. 
  
Vorig jaar zijn we ook gestart met ‘Ambassadeurs van De Zwaluwen’ en dat is dit jaar gecontinueerd. 
Dit zijn ouders/bekenden die óf werkzaam zijn op scholen/BSO’s óf hun kinderen daar hebben zitten 
en eenvoudig contact leggen met directie en leerkrachten. Dit heeft geresulteerd in het middels 
flyers/posters bereiken van duizenden kinderen al dan niet via digitale nieuwsbrieven. Dit betekent 
in ieder geval bekendheid van Korfbal en KV De Zwaluwen. Dit zal zich de komende tijden moeten 
gaan uitbetalen in meer leden en een toegankelijker vereniging. 
  
Vanuit het pilotproject “Korfbal op het Gelders Eiland”, twee jaar geleden tijdens de zaalcompetitie, 
is uiteindelijk onlangs een kind lid geworden. We zijn ervan overtuigd dat een structurelere invulling 
hiervan succesvol kan zijn. Alle hulp op organisatorisch gebied vanuit de vereniging is daarbij van 
harte welkom. 
  
Helaas was vroegtijdig duidelijk dat het Schoolkorfbaltoernooi door de uitlopende competitie niet 
door kon gaan. 
  
De ledenwerfactiviteiten zijn uiteraard opgenomen in het Sjors-Sportief-boekje dat in de gemeente 
Zevenaar uitgegeven wordt. 
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7.6 Vooruitblik seizoen 2022-2023 
  
Komend jaar gaat de focus vol op attractieve Mix-trainingen en Kangoeroetrainingen om nog meer 
leden te krijgen. We zijn aan het vliegwiel gaan draaien en het is nu aan ons, maar ook zeker aan de 
rest van de vereniging om met zijn allen dit vliegwiel te laten versnellen. 
Verder gaan we ‘korfbal op Gelders Eiland’ verder uitbreiden. Hier is de steun van de selectie enorm 
belangrijk. Zij trainen immers ná de jeugd in Herwen en kunnen aantrekkelijke trainingen neerzetten. 
Ook voor komend seizoen hebben we al verschillende evenementen waarbij we aanwezig willen zijn. 
Wij willen dan ook graag de ondersteuning van de hele vereniging, graag zouden we zien dat 
iedereen zijn steentje bij zou dragen aan ledenwerving (Input bestuur en leden is zeer welkom!). 
Graag zouden we een aantal materialen willen aanschaffen zodat we beter zichtbaar worden op de 
verschillende activiteiten/evenementen (in de onderste tabel staat een gewenste materiaallijst). 
Met Hilke Spruijt hebben we een actief, ervaren en gedreven uitbreiding gevonden. Frisse ideeën 
openen nieuwe mogelijkheden voor de commissie én de vereniging. 
 
 

7.7 Dankjewel 
  
We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft het afgelopen seizoen. Toch willen we vanaf 
deze plaats een grote pluim naar onze jeugdtrainers die enerzijds het belang in zien van nieuwe 
leden en tijdens de mixtrainingen met volle overgave meewerken en anderzijds hun betrokkenheid in 
het organiseren van leuke trainingen, hun openstaan voor tips en verbeteringen. 
  
Verder hartelijke dank aan de ‘ambassadeurs’. Zij zorgen ervoor dat wij alle kinderen op scholen 
bereiken met flyers en via de nieuwsbrieven.  
  

7.8 Vacatures 
  
Essentieel is dat wij er mensen bij krijgen voor organisatorische en promotionele werkzaamheden. 
Wij zoeken in ieder geval: 
  

· 1 organisator voor Korfbal op het Gelders Eiland 

· Korfbaltrainers met tijd overdag voor extra ledenwerfclinics op scholen 

· Communicatie’professionals’ (intern/extern)  

· Organisator voor het schoolkorfbaltoernooi 
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7.9 Evenementen 2022 - 2023 
  

Datum Evenement Organisator 

Elke week Clinics tijdens gymles op scholen Joris Herbes 
September Nationale sportweek (Open Mix training/Open 

Kangoeroeklup) 
Commissie/Team 
Events/Joris Herbes 

Nov-Feb Korfbal op Gelders Eiland Commissie 
November Open Mix training/Open Kangoeroeklup Team Events 
Februari Open Mix training/Open Kangoeroeklup Team Events 
April Open Mix training/Open Kangoeroeklup Team Events 
April Koningsspelen Joris Herbes 
Juni Schoolkorfbal/Kangoeroeklup ? 

  

7.10 Begroting 
 
We hebben een inschatting gemaakt van de kosten die we zullen gaan maken komend seizoen. We 
zullen eerst de materialen gebruiken die we nog tot onze beschikking hebben.  
  

materiaal Opmerkingen   
Promotie kosten    € 450,-  

Drukwerk/Merchandise Flyers, sleutelhangers ect € 1000,- 
Presentje leden Leden die een nieuw lid 

aandragen krijgen een 
kleinigheidje 

€ 250,- 

Promotie tasje  Tasjes plus inhoud € 500,- 
Onvoorziene kosten   € 150,- 

Naam shirt nieuwe leden?   € 500 
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8. Jaarverslag kledingfonds  
 

8.1 Samenstelling kledingfonds  
 

Naam:  Functie/taak:  

Ditte Martens  Voorzitter, uitvoerend  

Harry Martens  Algemeen lid, administratief  

  
  

8.2 Verslag van het kledingfonds  
 
Het seizoen ‘21 – ’22 is ten einde en we hebben een aantal zaken opgepakt voor onszelf, maar ook 
voor direct betrokken commissies.  
Zo zijn er in relatie tot de ledenadministratie en kledingfonds de volgende zaken aangepakt:  
 

1. We proberen vanaf dit seizoen alle pakken in omloop te registreren in SportLink. Dit heeft als 
groot voordeel dat dit dan direct verbonden zit aan het lidmaatschap, waardoor we verdere 
acties hier ook aan zouden kunnen verbinden. Denk bijvoorbeeld aan het niet stopzetten van de 
contributie, zolang het pak wat je hebt niet is ingeleverd.   
 
2. We hebben een aanzet gemaakt om het inschrijfformulier te digitaliseren, hierdoor gaan wij 
naar en eenduidiger manier van invullen toe. Vanuit dit digitale formulier gaan er automatisch 
mails naar het kledingfonds en de ledenadministratie, maar als groot voordeel zit hier ook het 
automatisme dat iedere commissie waarvoor een nieuw lid aan heeft gegeven interesse te 
hebben om te helpen ook een automatisch mailtje krijgt om dit nieuwe lid te 

benaderen.  https://forms.office.com/r/Gt5q2X4i2L  
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Voor het kledingfonds zelf hebben we de volgende formulier gemaakt die ook op de website van de 
Zwaluwen staan, of binnenkort komen te staan:  
 

1. Het bestellen van een inschietshirt, https://forms.office.com/r/4kid9YG6FU  
 

 
 

2. Een nieuw/vervangend trainingspak bestellen, https://forms.office.com/r/BD1ccsry8m  
 

 
 

 
Zoals jullie zien hebben we niet stil gezeten en hopen in de nabije toekomst nog meer zaken te 
vereenvoudigen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden we jullie op de hoogte via de 
normale wegen.  
 

  



 
 

 

Internal 

8.3 Vooruitblik 2022 - 2023  
 
Ook voor het nieuwe seizoen staan er nieuwe zaken op de rol en gaan we verder met het doorvoeren 
van vereenvoudigingen in bepaalde processen. Denk hierbij aan: 

 
• Compleet maken van de SportLink registratie v.w.b. de trainingspakken in omloop; 

• Opvragen trainingspakken van niet (meer) spelende leden; 

• Digitaal uitschrijfformulier maken 

 
Wij merken dat de huidige prijsstelling voor de pakken en de doorbelasting die wij hiervoor 
doen richting onze leden een beetje uit de pas lopen. Daarom hebben wij als kledingfonds 
hier het volgende voorstel uitgewerkt. 
 
De aanschaf van een pak met de verschillende bedrukkingen ligt rond de EUR 60,-. Doordat 
een kledinglijn ongeveer 3 jaar aangeboden wordt door leverancier moeten wij dat pak in 
die tijd afschrijven. 
 
Als we dat omslaan naar de huidige regels voor een trainingspak, zien we dat de bijdrage aan 
het kledingsfonds in die 3 jaar is: 
 
• Eenmalig    EUR 25,- 

• 3 X EUR 9,- =   EUR 27,- 

• Totaal   EUR 52,- 

Daarom is ons voorstel om per seizoen 2022-2023 de volgende bedragen te gaan toepassen: 
 
• Eenmalig    EUR 30,- 

• 3 X EUR 10 / jaar,- = EUR 30,- 

• Totaal   EUR 60,- 

Graag zouden wij zien dat dit in de jaarvergadering wordt goedgekeurd. 
 
 
  
Namens het kledingfonds,   
Harry Martens  
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