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Van het bestuur 
 
Unitas Bouwt, bouwt en bouwt. Aan haar nieuwe accommodatie, aan samenwerking, aan jeugdopleiding en 
talentontwikkeling, aan financieel draagvlak, technisch kader, gezelligheid. Met continuïteit als doel: er samen voor 
zorgen dat wij over dik 40 jaar ook het 100-jarig bestaan van onze vereniging mogen vieren door warmte, plezier, 
vriendschap te combineren met een fantastische organisatie, goed korfbal, ondersteund door enthousiaste 
Unitassers. Dat is waar wij elk seizoen met elkaar weer hard voor werken en waar we verschrikkelijk trots op mogen 
zijn! 
 
Vorig jaar hebben we de hoop uitgesproken om de ALV te houden met uitzicht op nieuw velden en de bouw op het 
punt van starten. Zover zijn we nog niet maar het gaat wel gebeuren! Veranderende omstandigheden vragen 
flexibiliteit en wendbaarheid van onze bouwcommissie. Dat dit allemaal niet zonder horten en stoten gaat is duidelijk, 
maar wat is er toch een enorm werk verzet! Jan Hop vertelt je er meer over in het jaarverslag van Unitas Bouwt! 
 
Schrijven we dit jaar rode of zwarte cijfers? Dat is de vraag die vaak de boventoon voert tijdens de ALV, voor nu houd 
ik je nog even in spanning….. 
 
Verfrissend en vernieuwend, dat is de presentatie vanuit de JTC over afgelopen jaar. In een oogopslag duidelijk dat we 
3 jeugdteams meer hadden dan het jaar ervoor, al deze kinderen met maar liefst 60(!) jeugdtrainers hebben begeleid 
en dat 16 miljoen bondscoaches langs de lijn best voor pittige uitdagingen zorgt. 
 
Sportieve doelstellingen zijn met wisselend succes ingevuld, handhaving in de Hoofdklasse en promotie van het 
tweede naar de Reserve Ereklasse springen er in positieve zin uit. Daaromheen wordt hard en structureel gewerkt aan 
professionalisering van onze korfbalaanpak en ervoor zorgen dat op elk team een trainer staat. Dat staat als een huis 
en is een compliment waard. Minpunt is dat wij dit jaar een seniorenteam minder hebben kunnen inschrijven, een 
zorg waar we als vereniging serieus mee aan de slag zijn en moeten blijven. 
 
Om alle ambities in te kunnen vullen hebben we altijd goede, gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers nodig. Het 
enorme feest rondom Unitas/Perspectief meets TeamNL als lichtend voorbeeld wat we allemaal kunnen bereiken. 
Wat een organisatietalent en bezieling met een fantastisch korfbalfeest tot gevolg. Roy laat in het jaarverslag van de 
vrijwilligerscommissie zijn licht schijnen hoe we dit de komende jaren willen borgen maar stelt ook de hulpvraag om 
dit onderwerp naar een volgend level te brengen. Diezelfde hulpvraag zien we ook bij onze AC, welke op dit moment 
onbemand is. De vacature staat al een tijdje open dus laat je horen!  
 
Zomaar een greep uit alles wat er reilt en zeilt binnen ckv Unitas/Perspectief. Een nog beter inzicht krijg je door ook de 
individuele verslagen van de commissies er op na te slaan. En die zwarte of rode cijfers? Laten we stellen dat het wel 
op orde is maar vraag het financieel jaarverslag vooral op bij Robert, onze penningmeester. 
 
Ook dit jaar is het weer gelukt om alle posities in het bestuur te bekleden. Het merendeel van de zittende 
bestuursleden blijven aan of kiezen ervoor zich herkiesbaar te stellen, zoals Robert. Hij wil zich graag voor nog twee 
jaar als penningmeester aan de club te verbinden. Persoonlijk een bijzonder moment voor mij met het overdragen van 
de voorzittershamer aan Jos. Jos heeft afgelopen jaar actief meegelopen en ik wens hem en de rest van het bestuur 
veel wijsheid en plezier toe om verder richting te geven aan onze vereniging.   
 
Namens het voltallige bestuur ben je van harte uitgenodigd, we zien je graag de 31ste! 
 
Hessel van der Bij 
[voorzitter@ckvunitas-perspectief.nl] 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING CKV UNITAS/PERSPECTIEF D.D. 25 OKTOBER 2017 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
Hessel opent om 20:00 uur de vergadering, er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 
2. Binnengekomen stukken 

Geen binnengekomen stukken. 
 

3. Jaarverslag ledenvergadering d.d. 26 oktober 2016 (zie clubblad via website) 
Geen opmerkingen. 

 
4. Jaarverslagen commissies (zie clubblad via website) 

Geen opmerkingen over de jaarverslagen. 
 

5. Financieel verslag 2016-2017*  
Robert den Hartog verteld dat we € 2000,- in de plus staan. Veel werk verzet om oude contributiegelden te 
innen en oude sponsorgelden in samenwerking met de sponsorcommissie. 

 
6. Verslag kascommissie 

Henk vd Greijn neemt het woord in afwezigheid van Maarten Bakker. Kascommissie is positief verrast. Zag er 
overzichtelijk en goed uit. Top gedaan, complimenten aan de financiële commissie.  

 
7. Voorstel tot verlenen décharge penningmeester  

Iedereen stemt in! 
 

8. Benoeming kascommissie 
Maarten Bakker is nu nummer 1, Harry Wiegersma schuift door naar plaats 2, Henry Poel is reserve. 

 
9. Meerjarenbegroting 2017-2020  

Robert neemt de begroting door en pakt een aantal punten er tussenuit. Er zijn geen vragen over de 
meerjarenbegroting. 

 
10. Voorstel tot goedkeuring begroting 2017-2018 

Begroting 2017 – 2018 is goedgekeurd. 
 

11. Bestuursmededelingen 
a. Toelichting borging FOCUS programma 

Harold geeft een presentatie over de afgelopen vier jaar. 
 
 Jubilarissen 25 jaar lid CKV Unitas/Perspectief: 
  Mark vd Greijn 
  Pauline vd Greijn 
  Erik Schuiling 
  Henry Poel 
 
 Jubilaris 50 jaar lid CKV Unitas/Perspectief: 
  Dinie Fokkema 
 

12. Bestuursverkiezingen 
Harold Guljé , Hans Olofsen & Mark vd Greijn treden uit het bestuur. 
Mark vd Greijn neemt plaats in het bestuur van de stichting. 
 
Jesse de Ruigh word toegelaten in het bestuur (iedereen stemt voor) en vervangt Hans Olofsen. 
Marc Houtman word toegelaten in het bestuur (iedereen stemt voor) en vervangt Mark vd Greijn. 
 
Hessel vd Bij gaat nog een jaar door als voorzitter van onze vereniging en krijgt tevens goedkeuring van de 
leden (iedereen stemt voor) 
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13. Rondvraag 
De heer Nol Peters geeft aan dat hij blij is met het bord wat in de kantine hangt, echter mist hij enkele 
belangrijke personen: 
 
Twee ere-voorzitters: C. Korevaar & J. de Boer 
Voorstel van de heer Peters om aan te vullen: 
Ere-lid: oudste ere – lid Mevrouw J. Makaay en de heer Wilhelm 
Leden van verdiensten: A.H.J Peters, C Korevaar, A Fokkema, A. Houtman?, W. Klaassen? 
Hessel zal met het bestuur hierop terugkomen in de eerstvolgende bestuursvergadering en indien nodig het 
bord aanpassen. 

 
14. Sluiting 

Hessel sluit om 21:00 uur de vergadering (dit is tevens een record qua eindtijd ) en bedankt een ieder voor 
zijn/ haar aanwezigheid. 
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Jaarverslag Senioren Technische Commissie 2017-2018 

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017 / 2018 is Gert-Jan van de Glind toegetreden tot de Technische Commissie 

(TC). De bezetting van de TC was daarmee voor het seizoen 2017-2018 voldoende gerealiseerd. 

 De rolverdeling binnen de TC was dit seizoen als volgt: 

- Voorzitter en bestuurslid: Marc Houtman 

- Senioren 1 & 2: Hannarixt de Vries / Gert-Jan van de Glind 

- Senioren 3, 4 & 5: Edwin de Groot 

- Senioren 6, Midweek en Recreanten: Wendy Groen 

-Wedstrijdsecretariaat: Annemieke van Laar  

-Hoofdklassemanager: Maarten Bakker 

Sportieve terugblik 

In de zoektocht naar de nieuwe hoofdtrainer is de keuze gevallen op Daniël de Bruijne. Daniël de Bruijne was 

voorheen actief als hoofdtrainer voor korfbalvereniging Dindoa, Sparta (N) en Dalto. John Jonker tekende voor één 

jaar bij en ging zijn tweede jaar in als trainer van Unitas/Perspectief 2.  

Jeroen Dirksen heeft de verzorging van de selectie wederom een jaar op zich genomen. Daarnaast verzorgde 

FysioTotaal in de persoon van Lisa Groot Koerkamp wekelijks een blessurespreekuur die toegankelijk was voor de 

gehele vereniging. Erik Schuiling was ook dit jaar weer de man achter de techniek. Hij levert met een door o.a. hem 

ontwikkelt systeem beelden en statistieken aan bij de trainers die er analyses van maken voor de selectie. 

Het teambegeleiderschap binnen de selectie werd ingevuld door Margreet Bos, Tjeerd Landman en Ton Tönjes. 

Margreet Bos en Tjeerd Landman gaan ook volgend seizoen door met het teambegeleiderschap bij de selectie. Ton 

Tönjes heeft aangegeven niet verder te gaan als teambegeleider bij de selectie en wordt vervangen door Monique 

Kofflard. Wij bedanken Ton Tönjes voor zijn tweejarige inspanning als teambegeleider bij de selectie!  

Unitas/Perspectief 1 heeft zich in de zaal met een 6e plaats weten te handhaven in de hoofdklasse. Op het veld in de 

overgangsklasse speelde het vlaggenschip tot drie wedstrijden voor het einde van competitie nog mee voor het 

kampioenschap. Een wisselvallig veldseizoen brak Unitas/Perspectief 1 uiteindelijk op.   

Voor het seizoen 2018-2019 wordt de overeenkomst met Daniël de Bruijne met een jaar verlengd. De TC heeft voor 

het komende seizoen Evert Peters aangetrokken als trainer bij de selectie van Unitas/Perspectief. Wij wensen hem 

veel succes samen met Daniël de Bruijne als trainerskoppel. 

John Jonker was voor zijn tweede jaar als trainer verbonden aan Unitas/Perspectief 2 en dit team heeft zich in de zaal 

weten te handhaven in de reserve hoofdklasse. Op het veld pakte het team onverwachts maar wel verdiend de 

veldtitel in de reserve hoofdklasse. Voor John Jonker was het een succesvolle afsluiting van zijn laatste jaar bij 

Unitas/Perspectief en zijn vervanger is Erik van Hulsteijn, overgekomen van de Meeuwen waar hij als trainer ervaring 

heeft opgedaan bij Meeuwen A1 en Meeuwen 2.   

Voor Unitas/Perspectief 3 was bovenin de reserve overgangsklasse meedoen een mooi doel. En dat lukte! Door 

slechts twee wedstrijden te verliezen deed de ploeg tot de laatste competitiewedstrijd mee voor het kampioenschap. 

Helaas werd deze wedstrijd met 18-20 verloren, maar mogen ze met een tevreden gevoel terugkijken op een 

prachtige 2e plek. In de zaal deed het derde team van Unitas/Perspectief minder goede zaken in de reserve 

overgangsklasse. Met 4 gewonnen wedstrijden, 3 keer gelijk en 7 verliespartijen werd één punt te weinig gehaald voor 

handhaving. Daarmee werd helaas degradatie naar de eerste klasse een feit. 

Unitas/ Perspectief 4 begon aan een pittig veldseizoen, alle wedstrijden werden verloren in de reserve tweede klasse. 

In de tweede seizoenshelft op het veld werd alleen in de laatste wedstrijd een punt gehaald en daarmee eindigde het 

vierde team met 1 punt op de laatste plaats. In de zaal werd gespeeld in de reserve derde klasse, daar werd 
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meegedaan om een plaats bovenin en werden er 10 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 3 verloren. Daarmee 

eindigde het 4e team op een welverdiende 2e plaats. 

Unitas/Perspectief 5 speelde op het veld in de reserve 4e klasse. Met een tekort aan dames was er elke week een 

uitdaging om het team rond te krijgen. Met de inzet van het team, invallers vanuit de junioren en algemeen reserves is 

het einde van het seizoen gehaald. Zowel op het veld als in de zaal werd een prima 4e plek behaald.  

Unitas/Perspectief 6 was sterk begonnen en had in de najaarscompetitie met 8 punten het 

kampioenschap binnengehaald. In de zaal waren het net een paar wedstrijden te veel en werd met 13 punten de 

derde plek behaald. Wat er in het voorjaar gebeurde is nog steeds niet helemaal duidelijk. Misschien lag het aan het 

weer? Niemand zal het weten. Met slechts 2 punten werd de toch wel teleurstellende laatste plaats behaald. 

De Midweek startte net als het 6e team sterk in de competitie en er werd afgesloten met een kampioenschap op het 

veld. In de zaal is er een heftige strijd gestreden, maar werd er met 19 punten net naast het kampioenschap gegrepen. 

Wel werd de verdiende tweede plek veilig gesteld. Helaas kende ook de midweek een slechte voorjaarscompetitie (2e 

helft veld). Met 5 punten werd daarmee een iets wat teleurstellende 5e plek behaald.  

Komend seizoen 

De belangrijkste wijziging is dat Unitas/Perspectief komend seizoen over één seniorenteam minder beschikt. Door de 

TC is er alles aan gedaan om dit team te behouden, maar helaas waren er te weinig spelers en speelsters bereid om 

wekelijks te gaan trainen en spelen. Verder kunnen wij mededelen dat aankomend seizoen alle seniorenteams over 

een trainer of trainers beschikken. Jan Kok heeft aangegeven nog een jaar door te gaan als trainer van 

Unitas/Perspectief 3 en treft Jelmer van der Beek aan zijn zijde als collega-trainer. Voor het 4e team starten dit jaar 

Roy van Boven en Kevin ter Maten als trainer. Henk-Jan Ouwerkerk schuift als trainer door naar het 5e team van 

Unitas/Perspectief. Wij wensen alle trainers veel succes! 

Voor komend seizoen beschikt de technische commissie over een ongewijzigde samenstelling. De rolverdeling binnen 

de TC is voor het komende korfbalseizoen als volgt: 

- Voorzitter: Marc Houtman 

- Senioren 1 & 2: Hannarixt de Vries / Gert-Jan van de Glind 

- Senioren 3, 4: Edwin de Groot 

- Senioren 5, Midweek en Recreanten: Wendy Groen 

-Wedstrijdsecretariaat: Annemieke van Laar  

-Hoofdklassemanager: Maarten Bakker 
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Jaarverslag Sponsorcommissie seizoen 2017-2018 
 
Leden 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 

 Kars Pos: Sponsorwerving & Schoolkorfbal 

 Jan van der Velde: Sponsorwerving & Schoolkorfbal 

 Thomas Jongma: Sponsorwerving 

 Ante Huijberts: Kleding 

 Marleen Ruitenbeek: Communicatie 

 Jesse de Ruigh: Voorzitter, Sponsorwerving & Incidentele Acties. 

 Kevin ter Maten: verantwoordelijke Facturatie & Contracten 

 Peter Wijnholds: Sponsorwerving  

 Jan Hop: Aftredend verantwoordelijke Sponsorwerving (Sinds januari 2018)  

 Hans Olofsen: Aftredend verantwoordelijke Sponsorwerving en Presentatiegids 
 
Wisselingen: 
Hans Olofsen is aftredend lid van de Sponsorcommissie, hier is nog geen vervanger voor gevonden. 
Jan Hop is aftredend lid van de Sponsorcommissie, Peter Wijnholds is zijn vervanger. 
Kevin ter Maten is toegetreden tot de sponsorcommissie en is verantwoordelijk voor de facturatie en contractbeheer. 
 
Sponsoren 
De sponsorengroep wordt steeds groter, dit met name door het sponsordoek en acquisitie, dit bevestigen de cijfers 
gelukkig ook. De verwachten sponsorinkomsten voor het seizoen 2018-2019 zijn erg hoog! Wel ligt er een grote 
uitdaging voor het seizoen 2019-2010, waar in de komende maanden de focus wordt opgelegd. Met het nog 
doorlopende contract van Perspectief tot medio 2019  en de aanwas van nieuwe sponsoren staat de begroting er 
goed voor.  
 
Incidentele acties 
Zijn dit jaar geweest: Loterij schoolkorfbal, wasbonnnenactie, Doelpuntenactie, Snertactie, speculaas/chocoladeactie, 
Sponsorkliks en de Vriendenloterlij. Hebben weer boven verwachting veel opbrengsten opgeleverd. 
We zijn blij om te vermelden dat de acties voor de bouw inmiddels bij elkaar ruim €31.000,-  hebben opgeleverd. De 
resterende 9000,- euro moet voor einde van dit seizoen bij elkaar zijn. Daarvoor staan er een aantal acties op de 
planning. Het is in ieder geval goed nieuws dat Unitas deze acties niet nodig heeft voor de begroting, waardoor alle 
focus naar de bouw kan.  
Namens de sponsorcommissie willen we iedereen die zich heeft ingezet hartelijk danken! 
 
Sponsoren sponsordoek 
Voor het derde 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 6e presentatiegids die we hebben uitgebracht. De gids is goed 
ontvangen en draagt bij aan een betere en professionelere uitstraling van CKV Uni-tas/Perspectief. Als speciale 
sponsor hiervoor willen wij graag de heer Van Dam van Broad Communicati-ons bedanken voor de samenstelling en 
opmaak en druk van deze gids 
 
Afboekingen 
In samenwerking met de financiële commissie zijn de oude facturen van sponsoren nu geheel afgeboekt. De 
verwachting is dat niet meer nodig zal zijn in de toekomst. Actie op de korte termijn blijft belangrijk. 
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Jaarverslag Unitas Bouwt 2017-2018 
 
Het eerste dat ik dacht toen Hessel me vroeg om een Jaarverslag te maken was….alweer een jaar voorbij. Waarom zijn 
we nog niet aan het bouwen! Wat moet het toch allemaal lang duren! Kunnen we het niet versnellen…we wilde toch 
bouwen in 2018! 
 
Helaas mede door de bouwgekte op de markt hebben we onze koers moeten bijstellen. We wilde met 1 overall 
bouwer in zee gaan, 1 specialist op de markt die ons alle facetten van de bouw zou gaan begeleiden. De offerte die 
men echter uitbracht was zo ver boven ons budget dat we van deze partij afscheid hebben genomen. Ik moet zeggen 
een echte teleurstelling en een diepte punt van ons huidig bouwtraject. Het heeft ons ook even een maand of 2 stil 
doen zetten. Maar opgeven is geen optie, we zullen door moeten en zijn begin 2018 met frisse moed aan het werk 
gegaan; hebben 2 architecten uitgenodigd die beide een compleet andere benadering hadden voor het realiseren van 
onze plannen. Een grote meerderheid had een zeer goed gevoel bij Pim van Tol een Harderwijkse architect die vol 
frisse ideeën ons een nieuwe inkijk deed geven op onze plannen. Plannen die inmiddels tot leven komen bij de ingang 
van onze kantine. Zoals op de plattegronden te zien zijn een accommodatie met 8 kleedkamers (optie op groei van 
extra 2), scheidrechters kamers, EHBO kamer, besprekingskamer een mooie kantine dit alles in 2 lagen gebouwd. 
Inmiddels zijn we hard aan het werk om deel offertes op te vragen, zijn we wekelijks in gesprek met aannemers en 
specialisten om onze prijzen zo accuraat mogelijk te krijgen. Een tijdrovende exercitie maar het werkt. We hebben 
zo’n 60% van de offertes binnen en krijgen steeds beter zicht op de totale kosten van de bouw. 
 
Het vergunningstraject loopt ook voorspoedig, onze samenwerking met de gemeente is goed. We worden aan de 
hand meegenomen en zullen in week 38 de vergunning gaan indienen. Als alle vergaderingen en besluiten goed 
verlopen zullen we onze vergunning in Mei 2019 binnen hebben. Dit betekent wel dat het serieus gaat worden, van 
papier naar realisatie! 
Vanwege de naderende start van het vergunningstraject is er een buurt avond georganiseerd. Een avond waar de 
gemeente samen met ons de buren te woord hebben gestaan. Een zeer geslaagde avond waar met name de buurt 
zeer te spreken was over de open communicatie vanuit onze groep. 
Ook zijn we in gesprek met de gemeente over de velden, je zou het bijna gaan vergeten maar ook de velden worden 
aangepakt. Het lijkt erop dat voor maart 2019 de nieuwe velden liggen. De eerste tekeningen zijn prachtig! 
 
Een derde belangrijke activiteit is de hypotheek aanvraag. We hebben het afgelopen jaar gesprekken gehad met 
verschillende financierders. We gaan nu we de budgetten scherp hebben een vervolg geven aan de gesprekken met 
Maatschappelijk Financieren.  
 
Trots zijn we op de meter! Meer dan 30.000 euro al opgehaald met acties vanuit de vereniging. Ontzettend knap, geld 
dat we hard nodig zullen hebben voor de inrichting van de kantine 
 
Helaas hebben we het afgelopen jaar afscheid genomen van 2 commissie leden te weten Jelle van der Beij en Thea 
Visser. Het is altijd jammer als mensen om wat voor reden stoppen bij een groep. Ik wil ze bij deze bedanken voor hun 
inzet! 
 
2019…het jaar van het bouwen, we kijken ernaar uit. Hopelijk kunnen we volgend jaar met trots schrijven dat we 
begonnen zijn! 
 
Namens de Bouwgroep 
Jan Hop 
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Jaarverslag Vrijwilligerscommissie Unitas/Perspectief 2017-2018 
 
De Vrijwilligerscommissie is begin 2016 opgericht in een samenwerking met het bestuur en is in het leven geroepen, 
omdat bij Unitas/Perspectief in de afgelopen jaren een structureel tekort aan vrijwilligers in diverse sectoren 
ontstond. 
 
Structuur 
Gekaderd geformuleerd ziet de Vrijwilligerscommissie er als volgt uit: 

- Roy van Boven  Voorzitter/Contactpersoon 
- Margreeth Gerlofsma (Administratieve) ondersteuning & vertegenwoordiging 
- Petra ten Hove  (Administratieve) ondersteuning & vertegenwoordiging 

 
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. 
Dit jaar is er bovenop bovenstaand bedrag nog een soortgelijk bedrag vrijgemaakt voor het traject Meer Vrijwilligers 
in Korte Tijd (MVKT) van de Gelderse Sportfederatie. Hierover later in dit jaarverslag meer. 
 
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 

 
Wat is er bewerkstelligd sinds oktober 2018 (de vorige ledenvergadering)? 
Om verschillende redenen heeft Roy zijn taken als voorzitter naar een lager pitje moeten verplaatsen dit jaar. 
Hierdoor zagen we de productiviteit van de commissie wat teruglopen. Wat wel boven water blijft staan, is dat als 
gevolg van het inmiddels twee jaar fungerende vrijwilligersbeleid nog steeds de schoonmaakcommissie en 
kantinecommissie kunnen rekenen op de steun van tal van ouders van jeugdleden. 
Deze zomer zijn vervangers gevonden op de posten van: 

- Zaalwachtindeler (Brian Bakker) 
- Voorzitter schoonmaakcommissie (Helma Vlieg) 
- Begeleiders voor de schoonmaakcommissie (Lucas Blom, Wilja Wolfs) 

Een maand geleden is de vrijwilligerscommissie gestart met het Meer Vrijwilligers in Korte Tijd-traject. Dit traject 
duurt vier maanden en bij voltooiing kunnen wij rekenen op een completer beleid en een aantal nieuw geworven 
vrijwilligers. Op het moment van schrijven zijn we bezig in kaart te brengen hoeveel vrijwilligers binnen Unitas zijn en 
hoeveel tijd zij besteden aan hun vrijwilligerswerk. Ook weten we over een paar weken precies op welke posten 
binnen de vereniging vacatures bestaan en kunnen we dankzij de inzet van Bjarne de Jong, Daan Reijgersberg en 
Matté Lipke buigen over een groot bestand waarin van elke ouder vermeld staat wat voor werk hij/zij doet en wat 
eventuele relevante hobby’s zijn. 
 
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 
- MVKT met succes afronden met als belangrijkste doelen 

o In kaart brengen wat huidige vrijwilligers binnen de vereniging doen 
o Vacatureoverzicht maken 
o Werkzaamheden + hobby’s alle ouders van jeugdleden in kaart brengen 
o Nieuwe vrijwilligers werven voor diverse functies 
o Vrijwilligersbeleid aanscherpen 

- Maandelijks een vrijwilliger van de maand in het zonnetje zetten 
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Over het laatste: in de persoon van Floor Munnik hebben we een studente Communicatie gevonden die zich de 
komende maanden gaat inzetten voor het waarderen van vrijwilligers. Maandelijks zal een vrijwilliger middels een 
bericht op de website en sociale media in het zonnetje worden gezet, om de waardering voor onze vrijwilligers te 
vergroten. 
 
Slot 
De commissie is nog steeds tevreden met de gang van zaken, maar ziet wel dat het tijd is om een volgende stap te 
maken. Er ligt een goed werkend concept, maar dat zal wel verder moeten worden uitgebouwd om niet weer te 
verzanden in het patroon van voorheen. Eigenlijk hadden we deze stap al eerder willen maken, maar met het MVKT-
traject gaan we dat dit jaar daadwerkelijk doen. De commissie staat open voor tips en hulp. 
 
Was getekend, 
Roy van Boven, 23-9-2018 
 
 
Jaarverslag kantine 2017 2018 
 
Vanuit de kantine kunnen we terugkijken op een goed jaar. Er is weer volop gebruik gemaakt van onze accommodatie.  
De taken in de kantinecommissie waren weer hetzelfde verdeeld. Caro regelt de inkoop en Bep, Bianca & Jelmer 
zorgen voor de invulling van het barschema.  
 
Om de kantine open te houden zijn we uiteraard afhankelijk van de mensen die achter bar staan. De invulling van het 
barschema gaat steeds beter. De combinatie van vrijwillig inschrijven met aanvullen via de verplichte vrijwilligers 
werkt prima in onze ogen. Vorig jaar kwam het best vaak voor dat ingedeelde barmedewerkers niet op kwamen 
dagen. Dit jaar was dit veel minder het geval. 
 
Afgelopen jaar zijn we ook gecontroleerd op het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Hier zijn we 
helaas een keer de mist mee in gegaan. We moeten er met z’n allen goed op letten om het schenken te voorkomen. 
Nu komen we nog weg met een waarschuwing, maar als we nog een keer de mist in gaan zullen er andere sancties 
volgen. We zullen dus vaker naar legitimatie vragen. Aangezien we met veel verschillende en ook vaak nieuwe 
barmedewerkers werken, kan het ook voorkomen dat eigen leden ook vaker naar legitimatie wordt gevraagd. We 
rekenen hier dan ook op jullie begrip. 
 
Vorig jaar gaf ik al aan dat het af en toe een grote vrije doorloop is achter de bar. Hierdoor is het niet fijn werken voor 
de barmedewerkers. Als je geen bardienst hebt, hoef je er ook achter de bar te zijn. We merken wel dat het afgelopen 
jaar dit beter gaat dan voorheen, wat dus prettig is.  
 
Al met al loopt het allemaal prima in de kantinecommissie en danken we alle mensen weer voor het meehelpen in de 
kantine. 
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 Jaarverslag scheidsrechters seizoen 2017-2018 
 
Afgelopen seizoen moesten er door Unitas in het veldseizoen 103 wedstrijden buiten Harderwijk gefloten en 
beoordeeld worden om geen punten en/of boete te krijgen. 
Totaal zijn er 118 wedstrijden gefloten beoordeeld. Dat leverde ons € 285,60 op. 
 
In het zaalseizoen moesten er 110 wedstrijden gefloten en/of beoordeeld worden. 
Totaal zijn er 131 wedstrijden gefloten  beoordeeld. Dat leverde ons € 285,60 op. 
Totaal hebben we dus in het seizoen € 571,20 verdiend voor de vereniging. 
 
De mensen die hieraan hebben meegewerkt zijn: Peter van Uxem, Jan Hoekstra, Paul Engelsman, Jaspert Korevaar, 
Gijs van Garderen, Willem van Garderen, Harry Wiegersma, Mark Groen, Niels van der Beek, Jan Verboom en Gerrit 
van der Beek. 
Ook hebben een aantal mensen thuis een wedstrijd gefloten, omdat er een scheidsrechter niet kwam opdagen. Ook 
deze wedstrijden telden mee als buiten Harderwijk gefloten wedstrijden. 
Hier kreeg de vereniging ook een financiële vergoeding voor. 
 
Jesse de Ruigh en Martijn Huijberts hebben de opleiding voor scheidsrechter gevolgd en zijn geslaagd. Zij hebben 
toegezegd om wedstrijden voor Unitas buiten Harderwijk te fluiten. 
 
Voor het seizoen 2017-2018 moeten er in het veld 85 en in de zaal ??? wedstrijden gefloten worden. 
Om weer een goed resultaat te bereiken hebben we nog een aantal mensen nodig die af en toe buiten Harderwijk 
willen fluiten. 
Mocht je interesse hebben dan kan je contact opnemen met Gerrit van der Beek vderbeek@hotmail.nl  Jaarverslag  
 
Materiaalcommissie 
 
Namens de Materialen commissie t.b.v. het jaarverslag het volgende:  
 
Het afgelopen jaar bestond de materiaalcommissie uit ondergetekende. Als vereniging zijn wij het jaar met het 
materiaal weer goed door gekomen. Er is weer het nodige materiaal vervangen, maar dit jaar geen schokkende 
uitgaven of veranderingen. Ook de materiaalcommissie kijkt er naar uit om een nieuw onderkomen te krijgen. De 
materiaalhokken zijn toereikend, maar om een stap te kunnen maken is een nieuwe ruimte geen overbodige luxe. 
 
Ook dit seizoen had bijna elk team een eigen ballenkastje en kan men trainen met 1 bal per tweetal. Issues blijven er 
helaas altijd. Kritisch punt blijft hoe er omgegaan wordt met de ballen. Meerdere zaterdagen lagen er aan het eind 
van de speeldag een groot aantal ballen onbeheerd op het veld of in het materiaalhok. Even voor de duidelijkheid; een 
bal kost circa 40-45 euro per stuk en ik weet uit betrouwbare bron dat Maarten hier streng op gaat treden. 
 

Het overige materiaal kan, mits we hier netjes mee om blijven 
gaan, nog wel een poosje mee. Onze wens als commissie blijft net 
als voorgaande jaren het investeren in de toekomst. Dus op het 
veld en in de zaal spelen met het juiste materiaal.  
 
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik de taken overgedragen 
aan Maarten van den Bosch en Ramon Parera en is de eerste 
helft van het veldseizoen alweer halverwege en wordt het 
zaalseizoen voorbereid. 
Het is altijd weer een hoop passen en meten, maar hopelijk 
kunnen we ook dit jaar de trainingen op 2 a 3 locaties houden. Dit 
scheelt Maarten en Ramon een hoop gesjouw met materiaal.  
 

Ik kijk met plezier terug op deze taak bij Unitas en heb nog wel een laatste wens: blijf zuinig op het materiaal. Dat 
scheelt jullie geld en de commissie een hoop werk en ergernis! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaco Reijgersberg 
 
 

mailto:vderbeek@hotmail.nl
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Jaarverslag Unitas/Tactief jeugdkamp 
 
Afgelopen 9, 10 en 11 mei 2018 zijn we met 70 kinderen en 13 begeleiders naar het Unitas/Tactief jeugdkamp 
geweest.  
 
Vorig jaar is een nieuwe weg ingeslagen met betrekking tot kamp. Dit betekent dat we jaarlijks op kamp gaan buiten 
het terrein van het Unitas veld. Waar we vorig jaar naar Dronten zijn geweest, gingen we dit jaar naar het complex van 
scouting de Ascanengroep in Lelystad. Het kamp viel samen met de 2e week van de meivakantie, hierdoor hadden we 
minder aanmeldingen als gehoopt. Echter hadden we dit jaar spelers mee van de kangoeroes tot en met de A-jeugd. 
Precies zoals we graag willen, want het Unitas/Tactief jeugdkamp is voor de gehele jeugd van Unitas! 
 
In de voorbereiding van het kamp hebben we samengewerkt met de commissie van het 'Unitas meets teamNL'. Zo 
was het begin van het kamp op woensdagmiddag de clinic van Team NL. Onder een stralend zonnetje werd hier een 
leuke clinic afgewerkt.  
 
Vele ouders stonden klaar om alle kinderen naar Lelystad te brengen. Waar we vorig jaar ervoor kozen om vanaf de D-
jeugd te gaan fietsen, vonden we dat dit jaar echt te ver en konden rekenen op genoeg ouders die wilden rijden (en 
stiekem ook benieuwd waren naar de kamplocatie).  
 
De kamplocatie bestond uit een groot kampgebouw met meerdere ruimtes en een grote keuken. Er was een groot 
grasveld en aan de andere kant stond nog een kleiner gebouw. In het grote gebouw sliepen de kangoeroes en F-jes 
met 3 begeleiders in een aparte ruimte. Op de zolder sliepen de E, D & C jeugd. In het bijgebouw lagen de matjes en 
nog heel veel rommel van de B- en A-jeugd. 
 
Aangekomen op het kamp stond er een lekkere maaltijd klaar. De gemixte groepjes werden meteen gemaakt en zo 
leerden de groepjes elkaar al snel kennen. Na het eten stond er een Douanespel voor de jongere jeugd (kangoeroe, F, 
E en D jeugd) op het programma. Hierna kregen de teams de tijd om de bonte avond alvast voor te bereiden. En wat 
werd er geoefend! De oudere in de groep namen de leiding en de jongere jeugd volgden. Na het Stratego spel voor de 
C, B en A werd er nagepraat aan het mooie kampvuur. Er volgde een redelijk rustige nacht... 
 
De volgende dag wat lichte regen in de ochtend. Er werd binnen ontbeten. Vervolgens werden onder leiding van 
Robin en Tom van Tactief vlotten gebouwd (en natuurlijk getest op het water inclusief vlotten race!). Na een stevige 
lunch volgde traditiegetrouw de survival op het mooie terrein van de scouting. Donderdagavond ging de BBQ aan en 
volgde een heel geslaagde bonte avond. Hierna gingen de jonkies naar bed en werd het rode lantaarnspel in 2 
groepen in het bos gespeeld. Er volgde een heel onrustige nacht..... Vooral voor de B- & A-jeugd, die midden in de 
nacht uit hun bed getrokken werden door oa Robin en Tom voor nog een survival onderdeel in het pikdonker! 
 
Vrijdagmorgen werd er ontbeten en onder het genot van een zonnetje werden er 5 spellen gespeeld, sommige met 
glibber en water, andere waren meer samenwerkingsspellen. Hierna was het tijd om op te ruimen, alle spullen bij 1 te 
zoeken en uiteindelijk weer terug te keren naar Unitas. Hier werd gezamenlijk afgesloten bij de kantine. 
 
Al met al een zeer geslaagd kamp. Unitas bedankt Tactief voor weer een geslaagde samenwerking. Op naar volgend 
jaar; 29, 30 en 31 mei 2019. 
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Jaarverslag Activiteitencommissie 
 
De houdbaarheid is verstreken, de koek is op, tijd voor vers bloed, de vacature staat uit. 
Lopende het seizoen 2017/2018 zijn er door de AC een drietal activiteiten georganiseerd. 

 Pokertournooi 

 De Unitas kwizz 

 Darten 

Zoals beloofd zijn we een andere richting in geslagen.  De feesten werden minder bezocht de laatste jaren en als 
gevolg daarvan hebben we ons alleen op activiteiten gericht. Ook daar zien we dat de behoefte minder is en dat we 
veel moesten enthousiasmeren. Op de avonden zelf was het altijd leuk. 
De Kwizz blijft het altijd goed doen, is van jong tot oud leuk en eigenlijk is het clubhuis te klein. 100 man/vrouw/kind is 
gegarandeerd. 
 
Afgelopen jaar hebben we samen met een hoop enthousiastelingen een bijdrage kunnen leveren aan het 
korfbalspektakel in de Sypel, tussen de twee Oranjes. Er hing voor 1400m aan oranje vlaggetjes en meer dan 400 
ballonnen wat een mooi plaatje opleverde. Veel complimenten over gehad. 
 
De Kwizz zal z’n vervolg nog krijgen maar niet met de huidige AC. 
 
Voor de andere activiteiten dragen we na een hele lange en leuke tijd het stokje over, de vacature is gezet: 
 
Beste Unitassers, 
 
We hebben het met een heel team altijd leuk gevonden om activiteiten voor onze club te organiseren, maar voor het 
volgende seizoen 2018/2019 willen we graag de ruimte bieden aan een nieuwe generatie AC-ers.  
Eind 2004 was het eerste feest gegeven met als thema “Boer is Stoer” al rap gevolgd door Carnaval, 80’s, glitter, 
beachparty’s, Cariben en “Oktoberfest im April” welke memorabel waren op het feestgebied. Het ochtendgloren is 
zelden ontweken…… 
Naast de feestjes zijn er darttoernooien, wijnproeverijen, pokeravonden georganiseerd. Ook de Quizzzz deed daarna in 
allerlei vormen z’n intrede en is geworden tot wat het nu is. 
We willen nu niet de indruk wekken dat we oud en belegen zijn, je bent immers nooit te oud voor een feestje, maar het 
is na zo’n lange periode mooi geweest en tijd voor een frisse wind met nieuwe ideeën. 
 
Mocht je interesse hebben, meld je dan bij: 
Ante Huijberts 
Chantal Houtman 
Joelle van der Leij 
Klaske Jansen-van der Horst 
Raymon Kerkvliet 
 
 


