
Jaarvergadering Spartanen 2020-2021 

 

Opening: 

1. Dit jaar digitaal i.v.m. Corona; 

Jeroen de Vries geeft aan dat hij als voorzitter meteen een bewogen en bijzonder jaar 

heeft mogen meemaken.  

2. ALV 2019; is akkoord  

3. Zaalsport ruimte; Met veel energie en emotie is een lang traject voor extra 

zaalruimte door de vereniging doorgaan. Eerst een blaashal bij Spartanen waar veel 

energie in is gestoken toen naar een Blaashal bij de Bloesem met uitbreiding bij de 

bloesem aan huidige sporthal i.s.m. SEW en beheerder v.d. Bloesem. Het akkoord 

vanuit de gemeente raad is er waarmee de ballen nu bij de gemeente ligt voor een 

vervolg.  

4. Corona; Helaas hebben we weinig activiteiten kunnen organiseren dit jaar en zijn 

veel sportmogelijkheden weer onderbroken door maatregelen die door de overheid 

gesteld zijn i.v.m. corona. Hiermede is de Corona commissie opgezet die het vervolg 

goed volgen en beslissen wat wanneer weer opgestart kan worden. Ook zorgen zij 

voor juiste handhaving en materialen die nodig zijn.  

5. Sponsoring; Onze Sponsorcommissie heeft een ontzettend knap doel behaald 

waardoor we de hele club aankomend jaar in zelfde kleding kunnen steken waardoor 

we meer verenigen als sportclub.   

6. Commissies; Afgelopen maanden zijn er commissies in ontwikkeling gezet om de 

verenig breder te verbinding en samen op te trekken. Zo is te denken aan een 

commissie Normen en Waarden, Evenementen, PR etc. Aankomend jaar zullen deze 

commissies meer vorm worden gegeven en van start gaan.  

7. Financieel; De balans ziet er dit jaar behoorlijk anders uit i.v.m. de verminderde 

inkomsten door de corona afgelastingen.  
Wedstrijdkosten zijn dit jaar omhoog gegaan i.v.m. verhogingen prijzen KNVB en 

NHV.  

De kascommissie heeft de kascontrole akkoord bevonden. Rik en Willem zullen 

aankomend jaar nog eenmaal als duo de kascontrole doen en daarna zal Rik stoppen. 

Er zal dit jaar dus een nieuw lid voor de kascontrole gevonden moeten worden. 

De obligatie trekking is gedaan en de terug stortingen  is ook voldaan. 

8. Vrijwilligersvergoeding; In de nieuwsbrief is gevraagd aan leden wat zij willen met 

hun vrijwilligersvergoeding.  Van de reacties die reeds ontvangen zijn zegt 40% deze 

teruggestort te willen,  40% schenkt dit als steun aan de club en 10% ontvangt de helft 

terug en schenkt de andere helft. Er zit ook maatwerk in deze teruggave. We hebben 

de inkomsten hard nodig om te overleven maar er zijn individuele vragen waar we 

uiteraard gehoor aan geven en waar we samen naar oplossing werken. 

9. Jaarverslag per afdeling:  

Handbal Zie bijlage 1  

Onderhoud Zie bijlage 2  
Voetbal heeft afscheid genomen van Koen Laan < 19, Hoofdtrainer Its Postma en ook 

de trainer van het 2e. We hebben nog weinig ruchtbaarheid aan het afscheid kunnen 

geven ivm corona maar dit gaan we zeker nog inhalen.  
Door corona zijn er circuittrainingen opgezet zodat op afstand nog getraind kan 



worden. Dit moest helaas een aantal weken ook stopgezet worden met de nog 

strengere maatregelen en lockdown als gevolg. Helaas hiermee een kort en 

onafgemaakt seizoen. 

10. Aftreden Renee; Na 20 jaar betrokkenheid bij Spartanen en 12 jaar voorzitter neemt 

zij afscheid van Spartanen. Renee ontzettend bedankt!  

11. Bestuursverkiezing; 

Sonja handbal voorzitter: is benoemd.   

Martin Stam vicevoorzitter hoofdbestuur: is benoemd.  

Frank onderhoud: Is herbenoemd.  
Adri voorzitter voetbal: Is herbenoemd.  

12. Rondvraag; Vraag is binnen gekomen of het hoofdbestuur niet eens jaarlijks met 

partner uit eten zou gaan als dank voor hun vrijwillige inzet. We waarderen deze 

intentie enorm en mogelijk in goede jaren zullen we hier eens gebruik van maken, 

maar voor dit jaar met de lastige periode en de gebrekkige inkomsten door corona 

zullen we hier voor nu vanaf zien. 

13. Sluiting; Bedankt en hopelijk volgend jaar weer een jaarvergadering in eigen kantine. 

 


