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Voorwoord 

Vorig jaar had ik niet gedacht dat ik dit jaar weer een verslag mocht schrijven dat in het teken zou 
staan van corona. Helaas is dat wel zo maar gelukkig hebben afgelopen jaar ook vele andere zaken 
binnen onze vereniging plaats gevonden die zeker het vermelden waard zijn in dit verslag. 

 
Zoals elk jaar heeft elke commissie een jaarverslag geschreven met daarin aangegeven wat de 
betreffende commissie heeft gedaan. Leuk voor iedereen om dit te lezen! 

 
Vanuit het bestuur zijn we ontzettend blij en dankbaar dat we afgelopen maart onze nieuwe 
accommodatie mochten openen. Deze gebeurtenis werd online uitgezonden omdat er maar een paar 
mensen aanwezig mochten zijn. Maar gelukkig konden velen dit volgen via de Youtube-stream. Mooi 
om te zien hoe iedereen er getuige van kon zijn dat we ons gebouw officieel konden laten openen. 
En gelukkig zijn daarna de maatregelen wat versoepeld waardoor velen alsnog het gebouw konden 
bewonderen en nu ook gebruiken. 

 
In dit jaarverslag is ook het verslag van de TC en de JTC te lezen waarin we kunnen zien hoe weinig 
wedstrijden we hebben kunnen spelen. We zijn wel erg blij dat we vanaf januari buiten zijn gaan 
trainen met eerst de jeugdteams en later ook de senioren. Fijn dat er dus weer lekker gekorfbald kon 
worden. Een woord van dank voor iedereen die hierin een rol heeft gespeeld om dit mogelijk te 
maken. Ik denk hierbij met name aan de trainers en de coronawachten die in kou, regen en wind 
altijd weer klaar stonden om dit mogelijk te maken. 

 
Een ander mooie commissie die ik hier wil noemen is de commissie ‘Ledenwerving en ledenbehoud’. 
Een nieuwe club met enthousiaste mensen die zich hard maken voor meer onderlinge betrokkenheid 
in de vereniging. 

 
Voor mijzelf is dit het laatste voorwoord wat ik schrijf omdat ik de voorzittershamer ga overdragen 
aan Jan Hop indien de ALV daarmee instemt. Ik wens Jan Hop veel wijsheid in ook plezier in het 
voorzitten van onze mooie vereniging. 

 

Namens het bestuur van CKV Unitas/Perspectief, 

Jos Aikema 
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Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 27 januari 2021 

 

Aanwezig: niet exact bekend (online vergadering) 
Afgemeld: Maarten van den Bosch, Harro Schuiling, Roland Korevaar 
 
1. Jos opent om 20.00 uur de vergadering. Er zijn geen opmerkingen. 
 
2. Er zijn geen binnengekomen stukken. 
 
3. Op de notulen van de vorige ledenvergadering zijn geen op-/aanmerkingen. 
 
4. Jaarverslagen 
Korte toelichting op verslag sponsorcommissie. Reden dat er minder sponsorinkomsten verwacht 
worden is dat er veel aflopende sponsorcontracten zijn. 
 
5. Financieel jaarverslag 2019-2020 
Robert neemt het woord. Financieel staat Unitas er gezond voor, ondanks het rare jaar. Ook de bouw 
vordert goed en inventaris is uitgezocht. Wel is de kantineomzet omlaag gegaan door corona en zijn 
er minder inkomsten van de verhuur van de (oude) accommodatie. De beveiligingskosten waren 
hoog vanwege een terugkerende storing aan het alarmsysteem. Positief is dat wel een gedeelte van 
de te betalen veldhuur aan de gemeente is kwijtgescholden en dat de trainers van de selectie hun 
trainersvergoeding hebben teruggegeven.  
Begroting 2020-2021:  
Er zijn minder kantineopbrengsten begroot vanwege corona. Doordat er tijdens het zaalseizoen toch 
al geen gebruik gemaakt wordt van de kantine valt dat verlies mee. De zaalkosten zijn minder en er 
komt een compensatie vanuit de KNKV met betrekking tot de competitie- en arbitragekosten. 
Hopelijk mag de nieuwe kantine wel open in de 2e helft veldseizoen anders zullen de 
kantineopbrengsten nog meer tegenvallen. 
 
Vraag van Maarten Bakker: is de nieuwe kantine duurder? Antwoord: ja, heeft veel gekost maar als 
de accommodatie af is verwachten we ook meer opbrengst dan in de oude kantine.  
 
Vraag van Dennis Koning: is er al een besluit genomen over de 2e contributieronde van de midweek? 
Antwoord: het is nu nog te onzeker om daar toezeggingen over te doen. Als de kantineopbrengsten 
toch meevallen zou het kunnen dat er gecompenseerd wordt. Tip van Dennis: vooraf een bericht 
plaatsen op de website! 
 
6. Verslag kascommissie 
Marcel Zakonski doet mondeling verslag hiervan, mede namens Henry Poel. Zij hebben een aantal 
punten: 
- Verhouding begroting-realisatie: dit zag er goed uit. De afwijkingen worden bekeken. 
- Inhoudelijk: zag er goed uit; alles is op de juiste plek geboekt. Wel als aanbeveling voortaan 
  de declaraties via bijvoorbeeld Whatsapp ook te digitaliseren. 
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- Algemene aandachtspunten: de administratie van de sponsorcommissie is niet inzichtelijk; 
  zij sturen hun eigen facturen. Advies om de kantinevoorraad als vordering te doen op de 
  stichting. Jan Hop merkt hierbij op, dat er nagenoeg geen voorraad meer is en dat dit dus 
  niet van toepassing is. 
Belangrijk punt voor de kascommissie is dat zij geen goed antwoord hebben gekregen over de 
financiële risico’s voor de vereniging, dan wel de stichting. Er is een bedrag van € 12.000,-- gebruikt, 
maar boekhoudkundig is dit bedrag ‘verdwenen’. Kascommissie adviseert daarom geen décharge te 
verlenen aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar. 
 
Vraag Dennis Koning: is het ‘niet verlenen van décharge’ de bevoegdheid van de kascommissie? 
Antwoord: nee, dit is een advies. 
 
Besproken wordt dat agendapunt 7 (voorstel verlenen décharge) verplaatst wordt tot later in de 
vergadering (na agendapunt 10). Leden zijn hiermee akkoord. 
 
8. Benoeming kascommissie 
Voor het komende jaar worden Marcel Zakonski en Hessel van der Bij benoemd. Niels van Vliet heeft 
aangegeven reserve te willen zijn voor het komende jaar. 
 
9. Goedkeuring begroting 2020-2021 
Begroting is op basis van veel onzekerheden. Na stemming door de leden wordt de begroting 
goedgekeurd. 
 
10a. Jubilarissen 
Filmpje met huldiging jubilarissen wordt getoond. De volgende jubilarissen zijn gehuldigd: 
25 jaar: 
- Arjen Houtman 
- Margaret Aartsen 
- Robbert-Jan Bouw 
- Tessa van de Greijn 
40 jaar: 
- Aat Houtman 
- Astrid Peters 
50 jaar: 
- Jaspert Korevaar 
10b. Vrijwilliger van het jaar 
Door het bestuur is besloten dat de bouwcommissie ‘vrijwilliger(s) van het jaar’ wordt. Filmpje wordt 
getoond. 
10c. Samenwerking stichting en bestuur 
Er is door het bestuur besloten om 2 leden van de vereniging te koppelen aan het bestuur, namelijk 
Jan Hop en Jan-Tonny Visser. Met hen zal er verder nagedacht worden over de samenwerking met 
het bestuur. 
10d. Jaarplannen 
Jesse geeft een toelichting op de Powerpoint-presentatie. Organogram wordt gedeeld en 
jaarplannen worden getoond.  
 
Vraag Niels van Vliet: hoe stemmen de commissies dingen met elkaar af? Antwoord: dit zal 
overkoepelend binnen de contactpersonen in het bestuur gebeuren. 
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Vraag Maarten Bakker: wat blijkt er nu uit de jaarplannen met betrekking tot het verslag van de 
kascommissie? Antwoord: Jos zal dit later toelichten. 
 
7. Voorstel verlenen décharge: 
Er volgt een discussie met vragen over het wel/niet verlenen van décharge aan het bestuur. De 
begroting is al opgesteld in september 2019; achteraf had dit wellicht anders gekund, maar is niet 
meer terug te draaien. Het is geen oplossing om de gelden als vordering op de stichting te boeken 
aangezien het boekjaar van de stichting al afgesloten is en de accountantsverklaring al is afgegeven 
(door een externe accountant). Na stemming blijkt dat de meerderheid vóór is om décharge te 
verlenen. Het bestuur bedankt Henry Poel en Marcel Zakonski voor hun nauwkeurige kascontrole. 
 
11. Bestuursverkiezingen 
Robert zit nu 4 jaar in het bestuur en moet worden herkozen. Bij stemming wordt gevraagd of men 
akkoord gaat met een verlenging van 1 jaar. De meerderheid is vóór. 
 
12. Rondvraag 
Voorafgaand aan de vergadering binnengekomen vragen:  
Waarom wordt er niet op zaterdag getraind? Antwoord: JTC heeft trainingsschema van 1e helft 
veldseizoen als basis gebruikt. Willen ook op zaterdag weer onderlinge wedstrijden gaan spelen (als 
de maatregelen en het weer dit toelaten). 
Komen er rolluiken bij de nieuwe kantine? Antwoord: nee, dat zal niet gebeuren. Niet nodig vanwege 
de goede beveiliging. 
Rik Wijnholds: is volgend jaar het gehele bestuur herkiesbaar? Antwoord: nee, dat is niet het geval. 
 
Jos vraagt nog of er iemand is die mee wil helpen met het opfrissen van de statuten en het 
huishoudelijk reglement. Hierop is vooralsnog geen reactie gekomen. 
 
13. Sluiting 
Jos sluit om 21.35 uur de vergadering. Hopelijk volgende ALV weer fysiek bij elkaar… 
 
================================================================================== 
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Jaarverslag Senioren Technische Commissie 2020-2021  
 

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 

In de veldcompetitie zijn door de coronacrisis slechts 8 wedstrijden gespeeld. Daarna is de 
competitie weer gestaakt en door de KNKV als ‘niet gespeeld’ bestempeld en daar kunnen 
we dan ook kort over zijn. Wij hopen volgend seizoen weer volledige competities te mogen 
korfballen. 

2. Seizoen 2021-2022 

Ook dit jaar is het weer een hele uitdaging geweest om voor alle teams een trainer te 
vinden. Voor alle teams is het gelukt. Mark Wijnholds heeft aangegeven graag 
Unitas/Perspectief 4 & 5 te willen gaan trainen. Daarnaast is hij nog onderdeel van de TC, 
maar daar zou hij graag mee willen stoppen.  Naast het aanstaande vertrek van Mark wil de 
TC graag zijn taken over meer leden wil verspreiden. De TC is daarom hard op zoek naar 
versterking. Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd voel je vrij om ons aan te spreken. 

Aankomend seizoen bestaan de senioren uit 6 teams. 

Unitas/Perspectief 1 Marc Houtman 

Unitas/Perspectief 2 Jelmer van der Beek 

Unitas/Perspectief 3 Jan Kok en Harold Gulje 

Unitas/Perspectief 4 & 5 Mark Wijnholds 

Unitas/Perspectief 6 Jan Hop en Sicco Postma 

Wij wensen alle trainers veel succes! 
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De rolverdeling binnen de TC is voor het komende korfbalseizoen als volgt: 

- Bestuurslid: Vacant 

- 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 2020-2021 

 

Commissies Contactpersonen 

Sponsorcommissie  

Voorzitter sponsorcommissie Jesse de Ruigh 

Sponsorwerving & relatiebeheer Jan van der Velde 

Sponsorwerving & relatiebeheer Jaco Reijgersberg 

Sponsorwerving & relatiebeheer Tjardo Dijkstra 

Communicatie Jolien Landman 

Facturatie Kevin ter Maten 

Acties VACANT (Jesse de Ruigh) 

Kledingcommissie  

Verantwoordelijke kledingbeheer Ante Huijberts 

Verantwoordelijke kledingbeheer Vanessa Pos (wordt ingewerkt door Ante) 

Entreecommissie* (geen officiële commissie)  

Contactpersoon voor de loterij Nelleke Weijenberg 
Wedstrijdboekje Jonne Tönjes 

Wedstrijdboekje Joel Poppe 

Wedstrijdboekje (Marleen Ruitenbeek) 

 

Sponsoren. 
Ook voor de sponsorcommissie liep het seizoen 2020-2021 anders dan verwacht. Op sponsorvlak 
heeft de vereniging baat bij de levendigheid en het enthousiasme wat de club zo kan kenmerken. 
Ondanks de coronasituatie zijn onze sponsoren ons grotendeels trouw gebleven en de club blijven 
ondersteunen! Iets waar wij als commissie onze sponsoren erg dankbaar voor zijn! De nieuwbouw 
van onze nieuwe accommodatie heeft verschillende voordelen meegebracht, onder andere op het 
gebied van sponsoring. Diverse partijen die raakvlakken hebben met onze accommodatie zijn de 
afgelopen periode sponsor geworden, denk hierbij aan Engie, Fortune en bijvoorbeeld Coca Cola. 
Ook dit seizoen hebben wij helaas 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. Het aantal sponsoren blijft gelukkig nog steeds groeien. Ook voor dit jaar weer een mooi 
weetje wat de oplettende Unitasser wellicht al was opgevallen: het hoofdveld zit vol!  
        

Sponsorkosten 
De sponsorkosten zijn dit jaar niet binnen budget gebleven. Dat heeft onder andere te maken met de 
aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat voor de kantine waarbij onze hoofdsponsor Perspectief 
ons weer geholpen heeft. Overige kosten zijn grotendeels nieuwe sponsorborden geweest, welke 
voor de bouwers of voor nieuwe sponsoren zijn gemaakt. 
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Incidentele acties 
We zijn inmiddels al bijna gewend aan onze prachtige nieuwe accommodatie, maar wat hebben wij 
er allemaal hard voor gewerkt! De laatste jaren hebben vele mensen zich ingezet om dit te 
realiseren, iets waar ik als voorzitter van de sponsorcommissie erg dankbaar voor ben. Dank voor 
jullie moeite, tijd en ondersteuning. Het is nu tijd voor een actievrije periode, waarbij de vereniging 
op een later moment weer met frisse zin aan een actie begint!  
 
Sponsoren sponsordoek 
Voor het 6e 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 9e 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 ook dit jaar kleiner dan normaal geworden waardoor de kosten 
van de gids zijn meegevallen! 
 
Facturatie 
Met uitzondering van 2 facturen zijn alle facturen van seizoen 2020-2021 betaald, complimenten 
hiervoor naar Kevin ter Maten en de penningmeester.  
 
Forecast komende seizoenen (inclusief incidentele acties: 
* hier moeten nog enkele contracten aan worden toegevoegd 

 

 

 
 
================================================================================== 
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Jaarverslag Commissie Facility 2020-2021 
 

2021 het jaar waarin we de bouwwerkzaamheden afgerond hebben en overgegaan zijn naar het 
beheer van onze nieuwe accommodatie. Binnen de commissie Facility hebben zich naast het 
afmaken van de bouw inmiddels 4 groepen gevormd: 

1) Facility 
2) Schoonmaak 
3) Materiaalbeheer 
4) Contracten – met name gericht op contracten afgesloten ten behoeve van het gebouw 

 
Bouw werkzaamheden: 

Het behoeft weinig uitleg om te zeggen dat we een geweldige bouwperiode achter de rug hebben. Er 
is door de groep aannemers fantastisch werk verzet om 1) veilig te bouwen, 2) binnen budget te 
bouwen en 3) binnen de afgesproken tijd te bouwen. Inmiddels hebben we in de periode april – juni 
al gebruik kunnen maken van het gebouw. Uiteraard soms met wat opstartproblemen maar zeker 
geen grote zaken.  

Naast de bouwers natuurlijk ook alle lof voor de groep vrijwilligers. Fantastisch om de handige 
mannen en dames telkens weer klaar te zien staan om het gebouw nog mooier te maken. 

We mogen met recht trots zijn op het resultaat, een gebouw met veel uitstraling, commercieel 
attractief en voldoende groeimogelijkheden voor onze club! Om dit ook goed te beheren zijn we van 
start gegaan met een 4-tal commissies binnen de groep facility. 
 

Facility - beheer: 

Binnen de groep Facility zijn 2 beheerders aangesteld te weten Henk van de Greijn en  
Peter van Uxem. Mannen met hart voor de zaak, staan altijd klaar voor de club en weten ook precies 
wat er gebouwd en onderhouden moet worden. Ze krijgen hulp van Kars Pos en Jeroen Verbeek. 
Vanuit deze groep willen we in ieder geval 2 keer per jaar een klusdag organiseren zodat vele kleine 
zaken in het gebouw en op het park aangepakt kunnen worden. Graag jullie hulp hierbij! 

Mooi om te zien dat de mannen korte lijnen hebben met de verschillende bouwers, eventuele 
restpunten worden vaak in het veld en rechtstreeks opgelost met de aannemers. Het jaar 2021-2022 
zal dan ook in het teken staan van kleine verbeteringen en uiteraard oog hebben voor het onderhoud 
dat we elk jaar gepland hebben.  

Een afvaardiging van de groep Facility is de grasmaaigroep; Kars Pos is 1 van de drijvende krachten 
hierachter. In het hoogseizoen wordt er elke 2 weken gemaaid. We hebben inmiddels 10 vrijwilligers 
maar ook hier is alle hulp welkom! 
 

Schoonmaak: 

De schoonmaak is stilletjes weer opgepakt door de Schoonmaakcommissie. Ze hebben afgelopen jaar 
mooie lijsten gemaakt met wat er zoal schoongemaakt moet worden. De sportteams hebben op de 
maandagavond weer hun bijdrage kunnen leveren waarbij ze begeleid worden door Judith Hop, 
Vanessa Pos of Evelien Wingelaar. Ik hoor hele goede berichten over deze aanpak! 
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Daarnaast weet de vaste vrijdag-schoonmaakcrew inmiddels ook zijn weg weer naar het gebouw. We 
merken dat het aantal vrijwilligers om het gehele gebouw schoon te krijgen nog wel aan de krappe 
kant is ten opzichte van het werk dat gedaan moet worden. Extra handjes zijn uiteraard ook hier 
welkom.  

Zoals te lezen was op de site gaan Helma en Roelof Vlieg dit jaar stoppen met de coördinatie van het 
schoonmaken. Ze hebben zich jaren ingezet met betrekking tot het regelen van de verschillende 
mensen. Daarnaast hebben ze hard meegeholpen met het opstarten binnen het nieuwe gebouw. We 
danken Helma en Roelof voor al hun inzet. De coördinatietaken worden opgepakt door Judith, 
Vanessa en Evelien. 

 

Materiaal: 

De Materiaalcommissie is al jaren bezig met een goede invulling van al ons sportmateriaal. Deze 
commissie wordt geleid vanuit Maarten van den Bosch en wordt aangevuld met de heren vanuit het 
6e te weten: Sjoerd Gerlofsma, Twan Hop en Mart Postma. Net voor de afsluiting van het seizoen is 
er nog een behoorlijke investering gedaan in nieuw materiaal. Door de groei van de jeugdteams zien 
we druk komen op ons materiaal vandaar deze investering.  

We zien toch regelmatig dat we slordig blijven omgaan met ons materiaal, graag een aandacht van 
een ieder voor dit. Het resulteert gewoonweg in extra slijtage en kapotgaan van ons materiaal. Dus 
na de training of wedstrijd de spullen weer netjes opruimen! Spreek elkaar ook aan als dit NIET 
gebeurt. 

Het jaar 2021-2022 zal een jaar worden waarin we het materiaal verder in kaart gaan brengen en 
gaan bekijken wat onze structurele investering zal moeten zijn om het geheel op peil te houden. 
 

Contracten: 

Contractbeheer wordt gedaan door Mark van de Greijn. Hij heeft bij het afsluiten van de diverse 
nieuwe contracten een register opgezet en zal deze taak blijven uitvoeren. De gedachte is dat deze 
taak zal worden voortgezet onder de penningmeester. We zien dat we daar een betere synergie 
kunnen behalen als we de boekhouding van de Stichting en van Unitas nog dichter bij elkaar gaan 
brengen. Doelstelling van 2021-2022 zal dus ook op dit vlak liggen. 
 

Doorkijk 2021 - 2022: 

Heerlijk genieten van ons mooie park, hopelijk onder genot van mooie sportwedstrijden met een 
lekkere versnapering. Wat hebben we hard gewerkt de afgelopen jaren, laten we daar hopelijk de 
vruchten van gaan plukken.  

Daarnaast zal er verder onderhouden en beheerd worden om het park in tiptop conditie te houden. 
 
Namens de Facility commissie  

Jan Hop 

 
================================================================================== 
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Jaarverslag scheidsrechters seizoen 2020-2021 
 
 
 
In verband met corona deze keer een kort verslag van de scheidsrechterscommissie. 
 
De competitie is gestopt op 13 oktober 2020 en op dat moment hadden we 48 wedstrijden gefloten 
van de 87 wedstrijden die we eigenlijk hadden moeten fluiten. De KNKV heeft in verband met corona 
besloten om alles te laten vervallen voor zowel de boetes als de bonussen. Voor sommige 
verenigingen komt dat goed uit voor ons is dat een nadeel. 
 
Tweede helft veldseizoen is er nog een mini-competitie gespeeld voor verschillende jeugdteams; 
deze zijn gefloten door scheidsrechters die al vaker gefloten hadden dus is er weinig begeleiding 
nodig geweest. 
 
Voor het nieuwe seizoen zal de begeleiding van jonge scheidsrechters weer onze prioriteit hebben. 
 
Corina Verhoef, namens de scheidsrechterscommissie 
 
 
 
================================================================================== 
 
 
Jaarverslag Vrijwilligerscommissie Unitas/Perspectief 2020-2021 

 
Na het vertrek van Roy van Boven is de Vrijwilligerscommissie niet meer actief bemand. Gelukkig 
waren er wel de nodige lijsten en overzichten waardoor toch een goed beeld geschetst kon worden 
van de huidige leden, die een vrijwilligerstaak uitvoerden. Daaruit bleek ook, dat er nog wel wat 
vrijwilligers bij mochten komen. Met behulp van Lara Kreikamp en Astrid Peters is alles in kaart 
gebracht, is er een plan van aanpak opgesteld met als doel het krijgen van meer vrijwilligers. Gelukkig 
vinden over het algemeen de huidige vrijwilligers hun taak leuk om te doen en daar zijn we heel blij 
mee! Wat moet een vereniging zonder haar kostbare vrijwilligers? Een vereniging draait op 
vrijwilligers dus daar moeten we zuinig op zijn!  
 
Na de online ledenvergadering van vorig seizoen, is er een start gemaakt met al het bovengenoemde. 
Na een aantal keer bij elkaar gekomen te zijn, is er ook een samenwerking aangegaan met de 
commissie Ledenbinding. Samen met Hessel van der Bij, Nelleke Weijenberg en Monique Kofflard is 
er een inventarisatie geweest en zijn mensen gebeld. Ook om te horen over hun bevindingen over 
het reilen en zeilen bij Unitas. Dit is zeker iets wat we erin willen houden! Uit deze inventarisaties zijn 
ook weer een aantal vrijwilligers voortgekomen, dus dat is helemaal top! 

Al met al zijn er behoorlijke stappen gemaakt. Hopelijk gaat het komende seizoen op dezelfde manier 
verder en zullen er steeds meer (ouders van) leden het leuk vinden om ook iets te betekenen voor de 
vereniging. Mocht dat zo zijn, dan kan diegene zich altijd bij mij melden! We vinden vast een leuke en 
geschikte vrijwilligerstaak… 
 
Ook de vrijwilligerscommissie zelf kan nog wel wat helpende handen gebruiken. Lijkt het je leuk om 
mee te helpen, mensen te woord te staan en kun je goed het overzicht houden over de verschillende 
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taken? Meld je dan bij mij aan! 
 
Namens de vrijwilligerscommissie, 
Margreet Bakkenes 

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

Jaarverslag kantine 2020-2021 
 

Deze periode stond vooral in het teken van de overgang van de oude kantine van Unitas/Perspectief 
naar het moderne sportcafé in de nieuwe clubaccommodatie op het sportpark Slingerbos. 
 
De najaarscompetitie 2020 startte nog vol goede moed, maar na 6 speelrondes kreeg de coronacrisis 
weer de overhand en werd alles stilgelegd. De al niet geweldige omzet liep daardoor snel terug naar 
0. In december mocht de wethouder Marcel Companjen de sloopkogel als eerste tegen het oude 
clubgebouw rammen en zo kwam er een eind aan de mooie periode vol herinneringen in de oude 
kantine. De gemeente kon aan de slag om er een parkeerterrein van te maken. 
 
Ondertussen stond de kantinecommissie niet stil. Nieuwe vrijwilligers werden gezocht en gevonden 
in de persoon van Cora van der Heijden, Inge van der Ploeg, Jesse Roozeboom, Jan Tonny Visser en 
oudgediende Caro Scheringa. Op vrijdag 9 april 2021 werd het nieuwe clubgebouw officieel geopend 
en kon de nieuwe kantinecommissie na maanden van voorbereiding aan de slag. 
 
Dit beperkte zich wel tot trainingen, waarbij er alleen eten en drinken kon worden afgehaald. In juni 
kon er gelukkig voor de jeugd een minicompetitie worden gespeeld. Voor de kantinecommissie was 
dit een mooie gelegenheid om langzaam kennis te maken met het gebouw, de nieuwe keuken met 
vele mogelijkheden en de fantastisch gezellige bar.  
 
Niet alleen de leden weten het Slingerbos te vinden, ook steeds meer bedrijven zien de 
mogelijkheden die de sportkantine biedt. Dit heeft al geleid tot diverse aanvragen, waarbij de 
kantinecommissie in positieve zin voor mooie uitdagingen komt te staan. 
 
Dus als de voortekenen niet bedriegen gaan er zich mooie ontwikkelingen voordoen met een flink 
stijgende omzet. Het eerste halfjaar liet ondanks de coronacrisis al mooie cijfers zien. Voor alle leden 
van Unitas/Perspectief en de Handbalvereniging Harderwijk ligt er in het najaar een Unitas-
betaalkaart gereed, waarmee snel en met korting alle betalingen kunnen worden gedaan. 
 
Voor de nieuwe kantinecommissie kan het seizoen niet snel genoeg beginnen. 
 
Cora, Inge, Jesse, Caro en Jan Tonny zien jullie graag terug in ons sportcafé. 

 
================================================================================== 
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Jaarverslag materiaalcommissie 2020-2021 
  
In 2020 heeft Maarten van de Bosch een groot gedeelte van het jaar de post van Materiaalcommissie 
alleen opgepakt. Dit is echter geen wenselijke situatie dus is er een oproep geweest binnen Unitas 
om extra handjes. Gelukkig heeft de jeugd deze boodschap begrepen en hebben Mart Postma, 
Sjoerd Gerlofsma en Twan Hop deze taak op zich genomen. Dit uiteraard onder leiding van Maarten. 
We denken hierbij een mooi team bij elkaar gekregen te hebben waarbij we genoeg handjes hebben 
om ons materiaal in orde te houden.  
 
Kijkend naar de nieuwe accommodatie hebben we flinke investeringen gedaan in onze opslag van het 
materiaal. We hebben het materiaalhok opnieuw ingericht en inmiddels hebben de meeste spullen 
hun plek gekregen. Na een jaar van opstart en bouw merkten we wel dat het delen van de ballen in 
een open rek niet een heel gelukkige keuze was. We hebben aan Willem van de Velde gevraagd om 
een nieuw ballenrek te maken waarbij we weer per team een plek hebben met een dedicated set aan 
ballen. Inmiddels zijn de sleutels weer verdeeld en heeft elke trainer toegang tot zijn eigen set.  
 
Aan het einde van het seizoen heeft de JTC aangegeven dat het aantal jeugdleden flink aan het 
groeien is waarbij het materiaal in gedrang is gekomen. Binnen Unitas hebben we besloten flink te 
investeren in nieuwe palen, voetplaten en korven. Hiermee kunnen we weer een mooie stap maken 
in het materiaal park.  
 
Kijkend naar het komend seizoen willen we graag gaan werken aan een investeringsplan voor het 
materiaal. We willen graag om de tafel met de penningmeester om een plan op te stellen waarbij we 
elk jaar een gedeelte nieuwe materialen willen bestellen.  
 
Een andere wens om op te pakken is een goed opstartprotocol waarbij verschillende commissies 
samenwerken aan de opstart van een seizoen. Hiermee willen we voorkomen dat er veel adhoc-
zaken opgepakt moeten worden.  
 
Vanuit de materiaalcommissie willen we nog aangeven dat we de mensen op het hart willen drukken 
om goed met het materiaal om te gaan. Wees zuinig op onze spullen en zie erop toe dat andere 
mensen dat ook zijn. Wekelijks komen we voorbeelden tegen dat materiaal achterblijft op de velden. 
Dit is echt een onacceptabele situatie. Wijs elkaar graag op de verantwoordelijkheden om goed met 
onze spullen om te gaan. 
 
Heb je nog tips voor het materiaal of zie je zaken die te wensen over laten schroom dan niet om 1 
van ons aan te spreken! 

 

Mart, Sjoerd, Maarten en Twan 

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



16 
 

Jaarverslag Funitas 2020-2021 

 

Het 2e jaar dat Funitas actief is hadden ook wij te maken met wat uitdagingen. Het begon allemaal zo 
leuk en iedereen had er zin in. Toffe activiteiten, gezellige bijeenkomsten en feestjes voor jong en 
oud. Maar helaas konden sommige activiteiten niet doorgaan vanwege de geldende maatregelen 
alsook het missen van een uitvalsbasis (sloop oude kantine en bouw nieuwe kantine). 
 
Deze plannen en activiteiten hopen wij de aankomende seizoenen alsnog te kunnen realiseren met 
als doel om de leden maar ook de ouders naast onze gezellige sport te binden aan onze club. 
 
We hebben het afgelopen jaar binnen de geldende maatregelen toch wat kunnen organiseren. Jullie 
herinneren je vast nog wel de toffe bingo, de paashaasactie, de speurtocht door het nieuwe 
clubgebouw en de kleurplatenactie. 
 
Het voordeel is dat we ons budget dit jaar niet helemaal hebben benut en de bingo heeft er zelfs 
voor gezorgd dat we wat extra geld hebben ontvangen om toekomstige activiteiten te kunnen 
bekostigen. Een van de doelen die we graag willen realiseren het aankomende jaar is het bedenken 
en ontwerpen van een mascotte inclusief de inzetbaarheid van zo’n mascotte. 
 
Om alles in goede banen te leiden het aankomende jaar zouden wij graag meer duidelijk willen 
omtrent de afspraken met de buurt maar ook met de kantinecommissie zodat wij weten welke 
evenementen en festiviteiten kunnen/mogen plaatsvinden op Sportpark Slingerbos. 
 
Wij kijken uit naar een mooi seizoen met veel plezier voor alle (toekomstige) leden en ouders. 

 

Groeten, 

Mike, Robin, Youri & Niels 
 
================================================================================== 
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Jaarverslag Team Ledenbinding 2020-2021 
 
 
In november van vorig jaar hebben we met 3 enthousiastelingen Team Ledenbinding opgestart. De 
start samen met onze voorzitter Jos heeft tot een leuke brainstorm geleid over hoe we de binding 
met bestaande leden kunnen versterken. Unitas is natuurlijk meer dan korfbal alleen en wat ons 
betreft konden we juist ook op de persoonlijke verbinding meer doen. De situatie waarin we elkaar 
niet meer dagelijks langs de velden konden zien gaf een boost aan het idee.  
 
Afgelopen jaar heeft onze aanwezigheid zich vooral laten zien in de persoonlijke verjaardagskaarten 
voor onze leden. Achter de schermen zijn we daarnaast bezig geweest om per leeftijdscategorie een 
ledenreis binnen Unitas te tekenen. Wanneer komt iemand bij de club, in welke fase van zijn of haar 
leven, wat vinden ze dan belangrijk en hoe kunnen we daar – naast het sportieve aspect – meer 
aandacht voor hebben? Dit seizoen hebben we ons een aantal doelen gesteld waaronder extra 
aandacht voor leden die 5, 10, 15 of 20 jaar lid zijn en extra aandacht voor jeugdleden en ouders die 
voor het eerst op de club komen.  
 
En als je praat over verbinding en plezier op de vereniging dan raakt dat natuurlijk altijd heel veel 
andere vrijwilligers en dus ook commissies. We proberen daarom zo goed mogelijk aansluiting te 
houden bij alle commissies en hen te informeren over wat wij doen. Maar mocht je naar aanleiding 
van dit stukje nog een tip of advies hebben of gewoon even willen sparren, klop gerust bij een van 
ons aan. 
 
Team Ledenbinding 
 
Nelleke, Monique en Hessel 

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


