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Voorwoord jaarverslag 2019-2020 

 

Wat hebben we een bewogen jaar achter de rug! Een jaar waarin het coronavirus voor een groot 
deel ons leven en uiteindelijk ook onze competitie bepaalde. En daarnaast ook nog een behoorlijke 
invloed heeft gehad op ons financieel resultaat.  

 

Maar de belangrijkste invloed was natuurlijk het stoppen van de competitie. In de eerste helft van 
het veldseizoen hebben we gelukkig alle wedstrijden kunnen spelen en ook daar zijn er al een aantal 
kampioen geworden. Bij de jeugdteams natuurlijk op het veld en in de zaal en ook ons eerste team is 
kampioen geworden in de zaal waardoor we weer in de hoofdklasse spelen in de zaal. 

 

Tijdens de zaalcompetitie kregen we in maart te horen dat we geen wedstrijden meer mochten 
spelen en dat er ook geen trainingen meer mochten worden gegeven. En dat was voor iedereen een 
zure appel om doorheen te bijten. Voor het verenigingsleven was het ook funest. Mooi om te zien 

dat een aantal trainers online trainingen verzorgden waar iedereen aan mee kon doen. Daarnaast 
was er een mogelijkheid voor iedereen om een korf en een paal te lenen tijdens de lockdown zodat 
iedereen aan zijn of haar schot kon werken. 

 

Naast dat er geen competitie meer werd gespeeld, moest ook de kantine dicht. En dat heeft een 
behoorlijke impact gehad op de inkomsten van onze vereniging. Gelukkig hebben we een subsidie 
van de gemeente Harderwijk kunnen krijgen. Daarnaast heeft een goed financieel beleid er voor 

gezorgd dat we geen verlies draaien. Meer hierover is te lezen in het financieel jaarverslag. 

 

Wat betreft financiën is het ook goed om te lezen dat we met elkaar € 80.000,-- hebben 
binnengehaald met acties voor de bouw van onze nieuwe accommodatie. En daar is ook ontzettend 

veel gebeurd afgelopen jaar. Natuurlijk het handbalveld en de nieuwe verlichting boven onze velden 
maar zeker ook de nieuwe kantine en kleedkamer. Vanaf maart is er gestart met bouwen en de 
verwachting is dat we dit gebouw volgend jaar maart kunnen openen. Wat hebben hier ook veel 

mensen hard aan gewerkt afgelopen jaar. 

 

Laatste punt wat ik hier wil noemen is de vrijwilligerscommissie. Deze commissie zorgt er voor dat er 
voldoende mensen zijn die een vrijwilligerstaak willen opnemen zoals het schoonmaken van het 

clubhuis, het draaien van bardiensten en het draaien van zaalwachten. Ontzettend mooi om te zien 
dat zoveel vrijwilligers zich willen inzetten om de vereniging goed te laten draaien. 

 

Komend jaar wordt weer een bijzonder jaar vanwege de maatregelen die er nog steeds gelden 

rondom corona en natuurlijk de opening van onze nieuwe accommodatie.  

Namens het bestuur wens ik iedereen veel leesplezier, 

 

Jos Aikema, voorzitter 
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Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 30 oktober 2019 

Aanwezig: 46 leden 

Afgemeld: Chantal Houtman, Arjen Houtman, Jelmer van de Beek, Kevin ter Maten, Peter Duitman, 

Mw. E. de Boer, Petra ten Hove, Gert-Jan vd Glind. 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
Jos opent om 20.00 uur de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 

2. Binnengekomen stukken 
Er zijn geen binnengekomen stukken. 
 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 31 oktober 2018 (zie website) 
Geen opmerkingen. 
 

4. Jaarverslagen bestuur en commissies (zie jaarverslag via website) 
Vraag van Rik Wijholds met verzoek tot een vooruitblik vanuit de verschillende commissies. 
Sicco Postma stelt voor om voor een volgende vergadering een agendapunt te creëren zodat 
de verschillende commissies in de vergadering hun visie voor de toekomst kunnen delen met 
de leden.  
Maarten Bakker vraagt wat er zoal is ondernomen om meer senioren leden aan de 
vereniging te binden. Marc Houtman geeft aan wat er vanuit de TC is gedaan(ex-leden 
benaderen, mogelijkheid tot vriendenteam, afmeldende leden benaderen). Vervolgens komt 
er een vraag of dit voldoende is en wat er nu nog meer gaat gebeuren. Het is lastig om hier 
beleid op te voeren, aldus Marc Houtman). Het gevoel heerst (bij o.a. Sicco) dat er minder 
binding ontstaat bij de vereniging. Raymon denkt dat dit misschien ook te maken heeft met 
de trend dat er steeds meer leden van buiten komen korfballen bij Unitas. Deze gaan na een 
aantal jaren makkelijker weer terug naar hun eigen vereniging. Perry geeft namens de JTC 
toelichting dat spelers van buiten ook selectie moeten doen en geen toezegging krijgen voor 
een plek in een eerste team.  
Complimenten aan de materialencommissie!!! 
Vraag van Mw. Klomps: Wat is er gedaan met de gegevens naar aanleiding van de enquête 
van de vrijwilligerscommissie. Gegevens zijn opgeslagen. Voor het gericht benaderen van 
vrijwilligers wordt hiervan gebruikt gemaakt. 
 

5. Financieel verslag 2018-2019 
Contributie: Afgelopen seizoen lang geworsteld met de momenten van incasseren via 
Sportlink. 2 late runs eind juni en half augustus. Elske Maas helpt de financiële commissie om 
de incasso beter te regelen voor het nieuwe seizoen.  
Kantine heeft een goed jaar gedraaid. Het is wel duidelijk dat de kantineopbrengsten 
teruglopen nu het nieuwe veld in gebruik is genomen. 
Verhouding inkoop/verkoop kantine is nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar. 
Overige vorderingen, vraag hoe zeker het is dat deze nog binnen gaan komen. Robert 
verwacht dat dit nog binnen gaan komen. 
Tip om contributie vooraf te innen. Dit is ook het streven, maar lukt niet altijd door de 
problemen met Sportlink. 
 

6. Verslag kascommissie 
Harry geeft een kort verslag van de controle. N.a.v. vorig jaar zijn de afvalcontainers in de 
winter minder geleegd. Dit is nog niet echt zichtbaar omdat de tarieven omhoog zijn gegaan. 
De financiële commissie is goed bezig.  
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Verder geen bijzonderheden. 
 

7. Voorstel tot verlenen décharge penningmeester 
Iedereen stemt in. 
 

8. Benoeming kascommissie 
Henry Poel is nr. 1. Marcel Zakonski is nr. 2. Reserve: Hessel vd Bij. 
 

9. Voorstel contributieverhoging 
Stichting Waarborgfonds Sport stelt een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen 
voor de garantie van de hypotheek. Continue contributiestroom is nodig, hierdoor is een 
contributieverhoging nodig. 
-Voorstel van Ceel Roozeboom om meer aandacht te geven aan ledenbehoud en 
ledenwerving- 
Voorstel voor contributieverhoging wordt unaniem aangenomen. 
 

10. Voorstel tot goedkeuring begroting 2019-2020 
Begroting wordt goedgekeurd. 
 

11. Bestuursmededelingen 
a. Jubilarissen: Anneke Houtman: 40 jaar. Rik Wijholds, Hessel vd Bij, Jasper vd Bij, Harry 

Wiegersma en Jojo Baarsma 25 jaar. 
b. Status Update Unitas Bouwt 

Nieuwe velden zijn gereed. Druk bezig met wat er nodig is in de kantine. We zijn goed in 
gesprek met de buurt. 
Vergunning is verleend door de gemeente. De exploitatie is ook rond voor de bouw. 
Financiering zijn we druk mee bezig. Borgstellingen door SWS afhankelijk van 
langlopende contracten met oa. Unitas, Handbal en RSG. 
Er is een hoop werk verzet, maar er is nog een hoop werk te verzetten. 
 

12. Ondertekenen van de overeenkomst tussen Unitas/Perspectief en Stichting Slingerbos 
Harderwijk 
In huurovereenkomst met Handbal en RSG staan afspraken over gebruik van velden en 
gebruik van kantine. 
Voorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Vervolgens wordt het 
contract ondertekend door Jos Aikema, Robert den Hartog, Jan-Tonny Visser en Jan Hop 
 

13. Bestuursverkiezingen: 
 Margreet Bakkenes wordt voorgedragen al secretaris, de leden stemmen unaniem in. 
 Niels van de Beek wordt voorgedragen als bestuurslid Technische zaken, de leden stemmen 
unaniem in. 
 

14. Rondvraag: 
Jojo Baarsma: rokers staan voor de ingang omdat accommodatie rookvrij is. Dat is storend. 
== Wordt meegenomen, wellicht een aparte rookplek. 
Jan Kok: vrijwilligersavond? == Komt terug in combinatie met de nieuwjaarsreceptie. 
 

15. Sluiting om 22.00 
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Jaarverslag Senioren Technische Commissie 2019-2020  
 
De rolverdeling binnen de TC was het afgelopen seizoen als volgt:  

- Bestuurslid: Niels van der Beek 

- Voorzitter: Wendy Groen  

- Senioren 1 & 2: Gert-Jan van de Glind / Arjen Houtman 

- Senioren 3, 4 & 5: Mark Wijnholds  

- Midweek en recreanten: Wendy Groen 

- Wedstrijdsecretariaat: Annemieke van Laar  

- Zaalmanager: Maarten Bakker  

 

1. Sportieve terugblik 

Unitas/Perspectief 1 
Met een nieuwe hoofdtrainer in de persoon van Daniël Beekmans werd het seizoen gestart. Het 

belangrijkste doel: Ontwikkelen en terugkeren naar de hoofdklasse om daar vervolgens blijvend te 
acteren. We kunnen zeer tevreden zijn over de prestaties van ons vlaggenschip tijdens het 
zaalseizoen. Er werd slecht één keer puntverlies geleden, waardoor het team op het moment van het 
uitbreken van de Corona-crisis met vlag en wimpel bovenaan stond. Dit heeft geleid tot de gewenste 

promotie naar de Hoofdklasse.  

De veldcompetitie is door dezelfde crisis als ‘niet gespeeld’ bestempeld en daar kunnen we dan ook 
kort over zijn. Unitas/Perspectief 1 stond halverwege de competitie op een 3e plaats met een op het 

oog onoverbrugbare achterstand op het sterke Nieuwerkerk (2e in de hoofdklasse-zaal). 

Gedurende het seizoen bleek dat de visie op het gebied van trainingsinhoud tussen de groep en de 

hoofdtrainer niet op een lijn lag. Dit was, ondanks de goede resultaten, van beide kanten voelbaar. In 
goed onderling overleg hebben we besloten dat er onvoldoende draagvlak is om de samenwerking 
voort te zetten na afloop van het huidige seizoen. We zijn Daniël dankbaar voor al zijn tijd, inzet en 

eerlijkheid dit seizoen en in dit proces. 

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Een seizoen waarin Unitas/Perspectief op het veld wederom 
uitkomt in de overgangsklasse. In het zaalseizoen staat het voor een terugkeer in de Hoofdklasse. Dit 

avontuur gaat Unitas/Perspectief 1 aan onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer: Marc Houtman. 

 

Unitas/Perspectief 2 
Unitas/Perspectief 2 begon dit jaar onder leiding van Jelmer van der Beek. Hij nam het stokje vorig 
seizoen de laatste maanden over van Erik van Hulsteijn en stond dit jaar dus vanaf het begin aan het 

roer. Unitas/Perspectief 2 acteerde zowel op het veld als in de zaal in reserve hoofdklasse en deed 
dat wederom goed. Doordat er weinig koppeling was met Unitas/Perspectief 1, moest Jelmer 
regelmatig spelers/speelsters afstaan aan het vlaggenschip. Desondanks is het Unitas/Perspectief 2 

wederom gelukt om zich op zowel het veld, als in de zaal, naar een veilige plek te spelen. Sterker nog, 
in de zaal werd een knappe 4e plaats behaald. Ook komend jaar is Jelmer trainer/coach van 
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Unitas/Perspectief 2 en we kijken uit naar een goede samenwerking met Marc Houtman. In het 

verleden hebben zij al laten zien uitstekend samen te kunnen werken. 

 
Unitas/Perspectief 3 
Unitas/Perspectief 3 had afgelopen seizoen wederom 2 trainers, ditmaal onder Jan Kok en Kevin ter 

Maten. De technische commissie was weer erg tevreden dat het gelukt is om 2 trainers op het derde 
te hebben. Op het veld mochten zij wederom in de reserve overgangsklasse acteren. Opnieuw was 
de doelstelling om niet te degraderen. Helaas werd er in de eerste helft van de veldcompetitie geen 

punten gehaald. Door het stopzetten van de competitie in verband met corona mag 
Unitas/Perspectief 3 komend seizoen wel weer gewoon in de reserve overgangsklasse blijven. In de 
zaal werd een niveau lager gespeeld. Op het moment van stoppen stond het team met 14 punten uit 

11 gespeelde wedstrijden op een mooie 2e plaats. Hierdoor zal het derde komend seizoen ook weer 
in de eerste klasse uitkomen. 

 

Unitas/Perspectief 4 
Unitas/Perspectief 4 moest het afgelopen seizoen zonder trainers en met een beperkt aantal spelers 

in de selectie doen. Door mee te kunnen trainen met het derde en door eigen inzet en creativiteit 
heeft dit tot weinig problemen geleid. S4 speelde afgelopen seizoen 3de en 4de klasse op 
respectievelijk het veld en de zaal. Op zowel het veld als in de zaal werd een met het tussentijdse 

stopzetten van de competitie een 2de plek behaald.  

 
Unitas/Perspectief 5 
Unitas/Perspectief 5 speelde dit seizoen wederom breedtekorfbal onder leiding van Henk-Jan 

Ouwerkerk. Op het veld is met 8 punten uit 6 wedstrijden een 2de plek bereikt. In de zaal stond het 
vijfde met 10 gewonnen uit 10 gespeelde wedstrijden op een mooie eerste plek bij het tussentijds 
beëindigen van de competitie. 

 

Unitas/Perspectief MW 1 
De midweek kwam ook dit seizoen uit in de breedtekorfbal en zou in drie competities (2x veld en 1x 
zaal) uitkomen. De midweek is dit seizoen sterk begonnen. In najaarscompetitie zijn zij kampioen 

geworden door alle wedstrijden te winnen. 

In de zaal heeft de midweek bijzondere uitslagen behaald. Winnen van de koploper en verloren van 
nummer laatst. Op het moment van het stil leggen van de competitie, door corona, had de midweek 
8 punten behaald uit 9 wedstrijden. De KNKV heeft besloten om de zaalcompetitie in de 

breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Hierdoor is er geen winnaar/verliezer. Of zoals 

binnen de midweek wordt gezegd…. We staan op de gedeelde 1e plaats! 

De voorjaarscompetitie heeft helaas niet plaatsgevonden. 
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2. Seizoen 2020-2021 

Aankomend seizoen bestaan de senioren uit 6 teams. Meerdere spelers van de A3 seizoen 2019-2020 
hebben de leeftijd van senior bereikt en moesten doorstromen. Het afgelopen seizoen hebben zij de 
samenstelling als erg prettig ervaren. Onderling is er besloten om als volledig team inclusief trainers 

over te gaan naar de senioren. Wij wensen jullie veel succes en plezier met korfballen als 
Unitas/Perspectief 6. 

 

Ook dit jaar is het weer een hele uitdaging geweest om voor alle teams een trainer te vinden. Voor 

bijna alle teams is het gelukt. Helaas wordt voor de gezellige en enthousiaste spelers van 

Unitas/Perspectief 4 nog altijd gezocht naar een trainer. 

 

Unitas/Perspectief 1 Marc Houtman 

Unitas/Perspectief 2 Jelmer van der Beek 

Unitas/Perspectief 3 Jan Kok en Harold Gulje.  

Unitas/Perspectief 4 vacant 

Unitas/Perspectief 5 Henk Jan Ouwerkerk 

Unitas/Perspectief 6 Jan Hop en Sicco Postma 

 

Wij wensen alle trainers veel succes!  

 

De rolverdeling binnen de TC is voor het komende korfbalseizoen als volgt:  

- Bestuurslid: Niels van der Beek 

- Voorzitter: Wendy Groen  

- Senioren 1 & 2: Gert-Jan van de Glind / Arjen Houtman 

- Senioren 3, 4 & 5: Mark Wijnholds  

- Senioren 6, Midweek en recreanten: Wendy Groen 

-Wedstrijdsecretariaat: Annemieke van Laar  

-Hoofdklassemanager: Maarten Bakker  
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Jaarverslag sponsorcommissie seizoen 2019-2020 

Leden 
Jan van der Velde: Sponsorwerving & Schoolkorfbal 
Ante Huijberts: Kleding 

Jesse de Ruigh: Voorzitter, Sponsorwerving & Incidentele Acties. 
Kevin ter Maten: verantwoordelijke Facturatie & Contracten 
Jaco Reijgersberg: Sponsorwerving  

 

Sponsoren 

De sponsorcommissie had in het seizoen 2019-2020 qua aflopende contracten een relatief rustig 
seizoen. Waar er in het voorgaande sportjaar al veel contracten verlengd waren zijn er dit jaar een 
aantal nieuwe sponsoren gevonden. Door de coronasituatie heeft men echter wel een streep moeten 

zetten door schoolkorfbal, het Unitas-kamp en stratenkorfbal waardoor er helaas € 1.800,- minder 
gefactureerd is dan men bij aanvang van het seizoen dacht. Voor de komende seizoenen liggen er 
lange termijncontracten en zijn er bovendien een aantal nieuwe sponsoren gevonden waardoor de 

begroting er voor de komende jaren goed uit ziet. Een leuk weetje: Unitas 5, MW1, C5, E5 en E6 zijn 

nog maar de enige teams zonder sponsoren. We zijn op de juiste weg! 

 
Sponsorkosten 

De sponsorkosten zijn dit jaar binnen budget gebleven. Kosten zijn grotendeels nieuwe 
sponsorborden geweest, welke voor de bouwers of voor nieuwe sponsoren zijn gemaakt. 

 

Incidentele acties 

Zijn dit jaar geweest: Grote Club Actie, Rabobank Clubkas Campagne, Loterij + entree zaal, 
Sponsorkliks, Snertactie, Chocoladeletteractie, gift van de selectie, Jumbo-actie en de Vriendenloterij. 
Hebben weer boven verwachting veel opbrengsten opgeleverd. We zijn blij om te vermelden dat de 

acties voor de bouw inmiddels bij elkaar ruim € 59.000,-  hebben opgeleverd. 

Namens de sponsorcommissie willen we iedereen die zich heeft ingezet hartelijk danken! 

 
Sponsoren sponsordoek 

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zal op het veld en in de zaal het sponsordoek zichtbaar zijn.  
We verwelkomen deze nieuwe sponsoren bij de vereniging en hopen op een sportieve 
samenwerking! 

 

Presentatiegids 
We zijn als sponsorcommissie zeer tevreden over de 8e presentatiegids die we hebben uitgebracht. 
De gids is goed ontvangen en draagt bij aan een betere en professionelere uitstraling van  
CKV Unitas/Perspectief. De gids is vorig jaar kleiner dan normaal geweest waardoor de kosten van de 

gids zijn meegevallen! 

 

Facturatie 
Alle facturen van seizoen 2019-2020 zijn betaald, complimenten hiervoor naar Kevin ter Maten en de 

penningmeester.  
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Forecast komende seizoenen (inclusief incidentele acties: 

 

 

 
 

================================================================================== 

 

  

10 
 



Jaarverslag Unitas Bouwt – 2020 

Stichting Sportpark Slingerbos en de bouwcommissie van Unitas/Perspectief kijken met een grote 
glimlach terug op het afgelopen jaar. Eindelijk zijn we begonnen met het realiseren van ons nieuwe 

clubgebouw. Een uiteenzetting van de activiteiten valt hieronder te lezen 

 

Realisatie velden: 

Naast de 4 kunstgrasvelden is het afgelopen jaar ook het handbalveld gerealiseerd. Een prachtig 

asfaltveld waar menig tegenstander jaloers op is. Inmiddels zijn de eerste wedstrijden gespeeld op 
het veld.  

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de verlichting van de velden. Er zijn state of the art 
ledlampen geplaatst die weinig lichtuitval hebben buiten de velden. Dit om de lichtoverlast naar de 

directe bewoners zo min mogelijk te laten zijn.  

 

Status Financiering:  

De financiering van het bouwen bestaat grofweg uit 4 delen: 

- Subsidie gemeente Harderwijk ter grootte van 250.000 euro. Dit bedrag is inmiddels volledig 

overgemaakt aan Unitas 
- Subsidie BOSA overheid. Deze subsidie is in het leven geroepen naar aanleiding van een 

Europees besluit om de kosten van de stichting buiten de B.T.W.-regeling te laten vallen. 

Kortweg komt het erop neer dat 20% van onze bouwkosten als subsidie kan worden 
aangevraagd mits dit voldoet aan een hoop eisen. We hebben groen licht gekregen en 
kunnen ongeveer 205.000 euro tegemoet zien 

- Hypotheekaanvraag ter grootte van 500.000 euro. De politieke lobby’s hebben er voor 
gezorgd dat we een borgstelling hebben gekregen van de gemeente waardoor we een zeer 
lage rente betalen voor onze lening 

- Als laatste hebben we nog 70.000 euro aan obligatielening uitgeschreven en zijn er zeer veel 
acties ondernomen om extra geld bij elkaar te sparen om ook het nieuwe gebouw van een 

mooie inrichting te voorzien 

 

Status Bouw: 

Yesssssss, eindelijk we zijn begonnen met bouwen en wat gaat het hard. Als we de foto’s terugkijken 

dan was het medio maart dat we beginnen om het terrein bouwklaar te maken. Nu 6 maanden later 
staat er een fantastisch geheel. Het gebouw heeft al echt een karakter gekregen met de zwarte gevel 
aan de achterzijde, de tribunes voorop, het fantastische terras boven, de 8 kleedkamers en de grote 

kantine.  
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We zijn zeer tevreden over de afgelopen 6 maanden. De planning is op bijna alle vlakken gehaald 

zodat we met een gerust hart de bouwvakantie in konden gaan. Inmiddels is de 2e fase begonnen en 

is de planning uitgewerkt tot aan de oplevering. Grofweg komt het hierop neer: 

- Afbouw door de aannemers tot medio december 2020 
- Vloeren leggen december 2020 

- Afbouw bar en interieur januari 2021 
- Afwerking details – zelfwerkzaamheid januari / februari 2021 

- Oplevering in maart 2021 

Ergens tussen de bedrijvigheid door gaan we ook nog het oude gebouw slopen. De vergunning 

daarvoor is inmiddels verleend. Het zal hoogstwaarschijnlijk midden november worden als het oude 
gebouw gesloopt gaat worden. Kort hierop zal de gemeente Harderwijk de parkeerplaatsen gaan 

maken en zal het park / de bestrating worden aangesloten op het gebouw.  

Loopt het dan echt allemaal zo soepeltjes, nee natuurlijk niet. Elke dag staat de focus erop om de 
voortgang, de beslissingen, de laatste wijzigingen door te spreken en uit te spreken. Communicatie is 

hierin zeer belangrijk. De korte lijnen op de bouw zijn hier van wezenlijk belang. We moeten de 

aandacht er elke dag weer op hebben om zodoende tot het gewenste resultaat te komen. 

 
Acties: 

Inmiddels staat de meter op bijna 80.000 euro. Een ontzettend knap bedrag dat geheel ten goede 
komt aan de inrichting van de accommodatie. Dit seizoen zijn er nog een aantal open acties ten doel 
van de bouw en zijn we gestart met een grote eindsprint met betrekking tot de inrichting. Een leuke 

actie waarbij je bijvoorbeeld een barkruk of stoel kan sponsoren.  

 

Buurt: 
Met de buurt hebben we een convenant afgesproken waarin we een aantal spelregels hebben 

vastgelegd hoe we met elkaar omgaan en wat we van elkaar kunnen verwachten. Met de 
wijkvereniging hebben we een goede relatie opgebouwd, helaas blijven er individuele acties van 
bewoners met klachten en meldingen van overlast. We blijven hameren op een gezonde relatie met 

de bewoners. Mocht er iets plaatsvinden of geëscaleerd moeten worden dan blijft Mark van de 
Greijn het aanspreekpunt. 

 

Conclusie: 

Er is heel veel gebeurd in 2020, eindelijk zijn we kunnen gaan bouwen na een lange voorbereiding en 
een zeer moeizaam traject tot het komen van de vergunning. Maar man wat wordt het gebouw 
mooi! We willen nog een speciale aandacht voor de mensen uit het bouwteam die (bijna) dagelijks 

op de bouw te vinden zijn. Wat gaaf om te zien dat we vrijwilligers hebben die zich zo passievol 
inzetten om voor de toekomst van Unitas een geweldig gebouw uit de grond te stampen. Zonder hen 

was deze voortgang niet mogelijk geweest. Hulde! 

Namens de Stichting Sportpark Slingerbos 

Mark, Jan Tonny en Jan 

 

================================================================================== 

12 
 



Jaarverslag scheidsrechters seizoen 2019-2020 
 
 
 
Afgelopen seizoen zijn er op het veld meer dan 60 wedstrijden gefloten en ook in de zaal stonden we 
dik in de plus (we hadden het maximum bereikt: dus 12 wedstrijden over). 
Dus geen boete of puntenaftrek en eigenlijk weer een bonus maar door het vroegtijdig beëindigen 
van de competitie in verband met COVID-19 heeft de bond besloten om de bonussen niet uit keren. 
Wel weer een compliment voor alle scheidsrechters! 
Scheidsrechters die hieraan mee gewerkt hebben zijn: Peter van Uxem, Jan Hoekstra, Paul 
Engelsman, Jaspert Korevaar, Harry Wiegersma, Niels van der Beek, Willem van Garderen, Gijs van 
Garderen, Jesse de Ruigh, Mark Groen, Jan Verboom en Gerrit van der Beek. 
 
 
Ook zijn wij (Gerrit van der Beek, Jaspert Korevaar en Corina Verhoef) dit jaar weer begonnen met 
het begeleiden van beginnende scheidsrechters, dit zijn spelers uit de B1 of A1, 2 of 3. 
Het aanwijzen van deze scheidsrechters gebeurt door Marjelle Koornwinder, 
dit is een moeilijke en lastige taak om rekening te houden met hun eigen wedstrijden, voorkeuren 
enz. Ook hier zijn we druk mee. 
Hier ligt voor ons voorlopig de prioriteit, evenals het ontvangen van externe scheidsrechters (ook 
weer een dank aan Maarten Bakker). 
 
 
 
Namens de scheidsrechterscommissie, Corina Verhoef 
 
 
 
================================================================================== 
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Jaarverslag Vrijwilligerscommissie Unitas/Perspectief 2020 

De Vrijwilligerscommissie is begin 2016 opgericht in een samenwerking met het bestuur en is in het 
leven geroepen, omdat bij Unitas/Perspectief in die periode een structureel tekort aan vrijwilligers in 
diverse sectoren ontstond. Inmiddels is die problematiek opgelost, maar om te voorkomen dat in de 

toekomst - zeker bij het onderhouden van ons nieuwe complex – een zelfde strijd gestreden moet 
worden, zal er op korte termijn actie ondernomen moeten worden. De vrijwilligerscommissie heeft 

namelijk een nieuwe voorzitter én nieuwe leden nodig. 

Structuur 

De vrijwilligerscommissie bestaat op dit moment nog uit één persoon, namelijk: 

- Roy van Boven Voorzitter/Contactpersoon 

 

Wat is er gebeurd sinds oktober 2019 (de vorige ledenvergadering) 

Vorig jaar had de vrijwilligerscommissie nog vier leden. Margreeth Gerlofsma, Petra ten Hove en 
Mees Andreae hebben allen afgezwaaid. Roy van Boven is overgebleven als 
voorzitter/contactpersoon en op dit moment onderhoudt hij deze rol, maar daar blijft het ook bij. Dit 

is dan ook de reden dat ik hierbij onder de aandacht wil brengen dat de vrijwilligerscommissie actief 
op zoek is naar een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers, die energie krijgt van het behartigen van 
de belangen van de vele overige vrijwilligers die onze vereniging telt. Meer daarover in de laatste 

alinea. 

 

Financieel 
De Vrijwilligerscommissie vraagt jaarlijks om een kleine bijdrage vanuit de club (circa 100 euro, 

precieze bedrag is bekend bij de penningmeester). Deze bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf 
van de tool Sportlinked. In deze tool houdt de Vrijwilligerscommissie bij welke voorkeuren 
vrijwilligers hebben voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken. Ook wordt deze tool gebruikt door de 

schoonmaak- en kantinecommissie, voor het inroosteren van vrijwilligers en het versturen van 
herinneringsmails. 

 

Taken van de commissie 

De vrijwilligerscommissie ziet erop toe dat de volgende taken zo goed mogelijk worden uitgevoerd: 

- Het fungeren als aanspreekpunt voor de vrijwilligers van Unitas/Perspectief 
- Het vormen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid in samenwerking met bestuur en commissies 
- Het (helpen) zoeken naar vrijwilligers voor diverse functies binnen de vereniging 

- Het in kaart brengen van vacatures en huidige bezetting van vrijwilligerswerk 

 

Doelen van de commissie 

De vrijwilligerscommissie beschouwt de volgende zaken als doelen voor het komende jaar: 

- Schoonmaak- en kantinecommissie ondersteunen met zoveel vrijwilligers als mogelijk 
- In de gaten houden hoe nieuwe én bestaande vrijwilligers functioneren binnen de vereniging 

en of zij plezier beleven van hun werk 

- Assisteren bij incidentele evenementen in de vorm van het aanleveren van vrijwilligers 

- Een aanspreekpunt vormen voor vrijwilligers én commissies 
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Slot en oproep 

De commissie blikt tevreden terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en kan constateren 
dat de schoonmaak- en kantinecommissie nog steeds goed draaien, maar om dit te kunnen 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de commissie Unitas/Perspectief bredere ondersteuning kan 

bieden zijn nieuwe mensen nodig. Daarom is een nieuwe voorzitter nodig, die samen met andere nog 
te benoemen commissieleden de schouders eronder zet en het vrijwilligersbeleid binnen 
Unitas/Perspectief naar een hoger niveau tilt. Er zit veel rek in en de vereniging is er klaar voor. Het 

enige wat nog ontbreekt is een daadkrachtige vrijwilligerscommissie. Een opvolgende voorzitter kan 
rekenen op een goede overdrachtsperiode en, indien gewenst, de steun van Roy van Boven 
gedurende in ieder geval het eerste halfjaar. De vrijwilligerscommissie zoekt zelf naar mogelijke 

invulling, maar tips zijn natuurlijk van harte welkom. Neem hiervoor contact op met Roy van Boven 

(06-12240925 of royvanboven@gmail.com). 

Was getekend, 

Roy van Boven, 1-10-2020 

 
 

================================================================================== 

Jaarverslag kantine 2019-2020 
 

Het jaarverslag van de kantinecommissie gaat slechts over 10 weken. 2 weken voorbereiding en 8 

weken competitie. Helaas zijn we door de corona na de zaal niet meer open geweest. 
Over de 1e helft zijn weinig schokkende zaken te melden. We hebben geen bijzondere 
dagen/evenementen gehad en de doorsnee competitiedagen verliepen zoals normaal. Wel merken 

we dat het rustiger is in de kantine, aangezien het veld nu 100 meter van de kantine af ligt. 
 
De komende maanden zullen in het teken staan om over te gaan naar de nieuwe accommodatie. Dit 

zal in nauw overleg gebeuren met het bestuur en stichtingsbestuur. We zullen moeten nadenken 
over nieuwe werkwijzes achter de bar en in de keuken en er onze draai moeten gaan vinden. 
 

Voor de keuken zijn er enkele gesprekken gaande met mensen om de kantinecommissie aan te 
vullen. We krijgen een prachtige professionele keuken met nieuwe apparatuur. Met de nieuwe 
mensen gaan we dan ook bekijken of we het assortiment kunnen uitbreiden/aanpassen. Hierbij 

zullen we meer met verse producten kunnen werken, aangezien de opslagruimte (inclusief koelcel) 
enorm wordt uitgebreid. 
 
Voor de voorkant, het bargedeelte, zoeken we nog aanvulling om vanaf 2e helft veld de 

kantinecommissie te versterken. Lijkt het je leuk om mee te denken over nieuwe werkwijzes, 
barroosters en allerlei andere zaken, neem dan graag contact op met Jelmer via 
jelmervanderbeek@hotmail.com  

 
Kortom, ook de kantinecommissie gaat een leuke, drukke, spannende tijd tegemoet met het openen 
van de nieuwe accommodatie! 

 
================================================================================== 
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Jaarverslag materiaalcommissie 2019-2020 
  
Namens de materialencommissie ten behoeve van het jaarverslag het volgende. 

Tijdens de vorige ledenvergadering hebben Ramon en ik kenbaar gemaakt wat we, tijdens het 

seizoen 2018/2019, vernieuwd hebben. 

Op dat moment hadden we voor het aankomende seizoen ook al plannen gemaakt.  

Tijdens onze inventarisatie van veld naar zaal constateerden wij dat het met de staat van de ballen 

slecht gesteld was. 

Door de contacten met OnlyKorfbal hadden we vroegtijdig een bestelling kunnen plaatsen. Door de 

grootte van de bestelling hebben we een mooie korting kunnen regelen.  

In de korfbal maten K3, K4 en K5 zijn er ballen vervangen en hebben we nog een aantal ballen op de 

plank liggen. 

 

Na de start van onze 1e helft veld heeft helaas Ramon Parera zijn taken als materiaalman neergelegd. 

Heel erg jammer omdat de taken van de materialencommissie geen eenmanszaak zijn. 

Bij deze wil ik Ramon bedanken voor zijn inzet en hulp, het maakte het toch een stuk makkelijker. 

 

De zaalcompetitie 2019 is verder prima verlopen. Ook met de ballen is er beter omgegaan in de 

zalen, De Sypel 1 en 2, De Bogen in Drielanden en De Rumels in Hierden. 

Naar een ieder een compliment voor het opruimen van de ballen in de desbetreffende hokken, laten 

we dit vasthouden zodat we ons materiaal compleet blijven houden. Scheelt de club weer uitgaven 

voor het aanschaffen van nieuw materiaal wat niet nodig is. 

 

De wisseling van veld naar zaal is vanwege de ‘corona’ anders gelopen dan gepland. 

Na de berichten via de KNKV dat de veldcompetitie stil is komen te liggen zijn de materialen in de 

zalen blijven liggen. Vanwege de onduidelijkheid gehoopt dat we de materialen konden laten liggen 

in de zalen en dat we tijdens de zaalcompetitie 2020 de draad weer konden oppakken. Niets was 

minder waar. 

 

In de periode van onduidelijkheid heeft Jesse de Ruigh een actie/idee bedacht om tijdens de 

coronaperiode leden in de gelegenheid te stellen om een complete paal te lenen. Dit heeft gezorgd 

dat er een 11-tal palen zijn uitgeleend. Zo kon er thuis toch gewerkt worden aan het schot. Super 

idee Jesse!! 

 

Toen er bericht kwam dat de jeugd de trainingen weer mocht hervatten is er in korte tijd gezorgd dat 

alle ballen uit de zalen weer in de ballenhokjes terecht zijn gekomen. Het materiaal uit Hierden is, 

mede door Jan Hop, opgehaald en teruggebracht naar de velden. Jan bedankt!! 

Vanwege een operatie, en daardoor huisgebonden, zijn er communicatielijnen ontstaan tussen Henk 

van de Greijn en Niels van der Beek. Dit met het oog op onze nieuwbouw (Henk) en 

coronamaatregelen (Niels). 

Zo zijn de materialen vanwege de looproute op het terrein verplaatst naar het nieuwe materialenhok 

achter op het terrein. Dit zodat we zo min mogelijk loopbewegingen met het materiaal hadden, 

alleen voor de ballen. Allen die hierbij geholpen hebben, bedankt! 
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Afronding van het seizoen was laat. Daar waar er lang doorgetraind werd en hierdoor het innemen 

van sleutels van ballenhokjes later plaatsvond. Hier kwam de start van het nieuwe seizoen er gelijk 

achteraan. Ondertussen is dit al weer enkele weken aan de gang en is ieder team weer voorzien van 

het nodige materiaal. 

 

Nu we allemaal kunnen zien dat de nieuwbouw vordert en het er schitterend uitziet hoopt de 

materialencommissie om tafel te gaan voor inrichting van het nieuwe materialenhok achter op het 

veld en eventuele binnenruimte die ter beschikking is voor opslag. Dit is voor aankomende periode 

een punt van aandacht. 

Daarnaast is het van belang dat we gaan kijken hoe het materiaal in de nieuwe situatie beheerd gaat 

worden. Als we kijken naar de staat van het materiaal qua palen moeten we hier in de toekomst een 

vernieuwingsslag in gaan maken. Ook dit is een actiepunt wat het onderzoeken waard is. 

 

Als laatste zou ik als materialencommissie aan willen geven dat we over het algemeen in de 

communicatie vergeten worden. Een punt ter aandacht. 

Maarten van den Bosch 
 

 
 
================================================================================== 
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