
 

‘Samen de schouders eronder!’ 

Jaarverslag 2021-2022  
  

Bestuur  
  
Er is mij als voorzitter gevraagd om iets te schrijven over het afgelopen handbalseizoen, mijn eerste jaar als 
voorzitter. Ondanks onvoorspelbare competities door uitval en inhaal van wedstrijden, vind ik dat wij het als 
vereniging -met elkaar- goed hebben gedaan. Tuurlijk zijn er tegenslagen geweest, echter lagen die veelal 
buiten de macht van onze vereniging. Moeilijkheden zijn in goed overleg opgelost en de meeste competities 
zijn, na verlenging van het seizoen door de NHV, uitgespeeld.  
Of doelstellingen afgelopen seizoen zijn behaald is niet belangrijk, plezier moest voorop staan en op de 
momenten dat er mocht worden gehandbald zijn we er voor gegaan. Plezier hebben we gehad op de 
momenten dat het kon. 
Verder hebben we als vereniging eind vorig jaar een duidelijke stap gezet, -met onze blik op de toekomst!-.  
Ik kan niet voorspellen wat er komen gaat, maar ik heb het volle vertrouwen in speelsters, ouders, staf en 
vrijwilligers. We zijn bezig met de toekomst, met iets moois, alle signalen wijzen daarop. Wel zullen we het 
met elkaar moeten doen. Niet voor niets is daarom de leus ‘Samen de schouders eronder!’ ontstaan. 
Ik ga ervan uit dat wij allen met trots opkomen voor onze vereniging, maakt niet uit welke rol je binnen de 
verenging hebt. We zijn met zijn allen ambassadeurs van HV Borger en wat ik om mij heen hoor doen we dat 
goed. 
Blijf vooral zo doorgaan en probeer je steentje bij te dragen op momenten dat dat wordt gevraagd, alleen dan 
kunnen we met zijn allen stappen maken naar een mooie sportieve toekomst met prestatie en plezier. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Tim Riemeijer 

 

Bestuursleden 2021/2022: 

- Tim Riemeijer (voorzitter) 

- Lise Sikkens (secretaris) 

- Peter Tentij (penningmeester, na deze ALV aftredend en niet herkiesbaar) 

- Karin Santing (voorzitter activiteitencommissie) 

- Ronald Deuring (algemeen lid) 

- Rolinka Seubers (algemeen lid, tussentijds gestopt wegens omstandigheden) 

- Ester Drenth (algemeen lid, tussentijds gestopt wegens omstandigheden) 

 

Het bestuur van 2022/2023 bestaat voorlopig uit: Tim, Lise, Karin en Ronald. 

 

Financiën  
Het afgelopen jaar is een financieel stabiel jaar geweest. Niet alle contributie is geïnd (laatste kwartaal laten 
lopen wegens goede resultaten), niet alle kosten zijn doorberekend door de gemeente en de prijzen van oud 
papier zijn aanzienlijk. We kunnen iets meer dan € 2.200 toevoegen aan de overige reserve, dit is met name 
toe te schrijven aan de hoge oud papierprijs. De verwachting is dat we jaarlijks rond het nulpunt uit moeten 
kunnen komen, of met een klein verlies. 
 
De vereniging heeft voldoende weerstandsvermogen om klappen op te kunnen vangen maar ook om voor het 
vijfde jaar op rij de contributie niet te hoeven verhogen. Er zijn een aantal lange termijn risico’s waarom het 
goed is om een fors weerstandsvermogen op te bouwen, dat is het geval en nu is het doel om het eigen 
vermogen gelijk te houden en de inkomsten goed te besteden, namelijk aan de toekomst. Daar zijn talloze 
ideeën over die één voor één ten uitvoer zullen worden gebracht. 
 
 
 
 
 



 

‘Samen de schouders eronder!’ 

  

Technische Commissie  
  
Dit seizoen is een stabiel jaar geweest qua ledenaantallen. Er zijn enkele leden gestopt en er zijn enkele 
nieuwe leden gestart. Wel hebben we scheidsrechters te weinig. De competitie hebben we, hetzij door de NHV 
verlengd, uit kunnen spelen.  
 

Scheidsrechters 
Het afgelopen jaar zijn Cees van Dijk en Jan Speelman gestopt met het fluiten van wedstrijden namens HV 
Borger voor de bond. Jan IJlenhave is daarna de enige bondsscheidsrechter en dat is te weinig om alle 
verplichte bondswedstrijden, die HV Borger worden toebedeeld, te bezetten. Tim Riemeijer zal dit seizoen de 
opleiding tot bondsscheidsrechter doen, echter betekent dat dat hij minder inzetbaar is als 
verenigingsscheidsrechter. Het niet leveren van bondsscheidsrechters heeft aanzienlijke boetes vanuit de bond 
tot gevolg.  
Per team hebben we een korte uiteenzetting gedaan van het seizoen en de begeleiding (of één van beide), 
veelal kort en bondig doordat de competitie niet representatief is verlopen door corona. 
 

Dames 1  
Dames 1 zijn dit seizoen kampioen geworden en gepromoveerd naar de 1e klasse. De training en begeleiding 
tijdens de wedstrijden werd gegeven door Patrick Tiesing.  
  

Dames 2  
Dit seizoen hadden we al een bericht uitgedaan dat we, om te voorkomen dat er zware personele problemen 
ontstaan, alleen een dames 2 en niet ook nog een dames 3 in de competitie doen. Helaas hebben we moeten 
besluiten om ook dames 2 uit de competitie te halen vanwege tekort aan speelsters. De trainingen werden 
verzorgd door Geert Leiting en hij werd tijdens de wedstrijden bijgestaan door Miranda Gerrits.  
  

A-jeugd  
De trainingen werden verzorgd door Jan Speelman en Patrick Tiesing. Begeleidster tijdens de wedstrijden was 
Annie Elting.  
  

B-jeugd  
De trainingen werden verzorgd door Jan Speelman. Begeleider tijdens de wedstrijden was Ronald Deuring.  
  

C-jeugd  
De trainingen werden verzorgd door Isa Kamps en Patricia van der Valle, Patricia begeleide het team tijdens de 
wedstrijden  
  

D-jeugd  
De trainingen werden gegeven door Manon IJlenhave, Amber Kinds en Esmee Strockmeijer. Amber Kinds 
vertrok halverwege het seizoen naar het buitenland waardoor de coaching door Manon IJlenhave en ouders is 
opgepakt.  
  

F-jeugd  
De trainingen werden verzorgd door Yvonne Riemeijer met wisselende hulp. De F jeugd bestond afgelopen 
seizoen uit 2 teams die beide in toernooi vorm wedstrijden speelden.  
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Activiteiten Commissie  
  
Net als ieder jaar zorgt de activiteitencommissie voor een aantal activiteiten voor onze leden gedurende het 
hele jaar. De AC bestaat uit 7 leden & ouders van leden. Zij regelen de activiteiten, maar zijn hierbij wel 
afhankelijk van vrijwilligers die ervoor zorgen dat de activiteiten allemaal door kunnen gaan. We zijn dan ook 
heel blij dat dit het afgelopen seizoen allemaal goed door kon gaan. 

In september stond ons jaarlijkse hunebedtoernooi op de planning. De AC heeft hierin een ondersteunende rol 
gehad voor de dag zelf (gastvrouw, fruit regelen etc.). Begin december stond er pietenhandbal voor de jeugd 
op de planning. Dit kon dit jaar gelukkig wel doorgaan. Helaas ging de kerstmarkt dit jaar niet door, we hopen 
dat de kerstmarkt in 2022 wel weer door kan gaan. Eind december vond weer de jaarlijkse oliebollenactie 
plaats. Dit deden we weer middels een drive-through en dit was weer een groot succes. 

Begin juni vond onze jaarlijkse jeugdkamp plaats. We gingen dit jaar naar Klonie in Ellertshaar. Van de jongste 
jeugd t/m de oudste jeugd heeft iedereen zich vermaakt en zijn er verschillende leuke activiteiten gedaan 
gedurende het hele weekend. Een week later stond het jubileumfeest op de planning. Ook hier heeft de AC 
een ondersteunende rol gehad. 

De laatste activiteit die we dit jaar geregeld hebben was de vrijwilligersdiensten bij Boerenrock. Dit was pas in 
augustus, maar veel vrijwilligers stonden klaar om de vereniging te steunen. We hopen voor komend seizoen 
alle activiteiten weer op te kunnen pakken zoals de kerstmarkt, pietenhandbal, een wedstrijdbezoek en ons 
jeugdkamp. 

 Vrijwilligers (oproep)  
  
Doorlopend zijn wij op zoek naar leden of ouders van leden die graag een bijdrage willen leveren aan het 
besturen van de vereniging, het vormen van een kader ten behoeve van de handbalactiviteiten en het 
organiseren en uitvoeren van nevenactiviteiten. We moeten het met z’n allen doen, daarvoor zijn wij een 
vereniging.  
  
Bij deze willen wij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te bedanken die zich dit 
seizoen (wederom) op wat voor manier ook in hebben gezet om HV Borger draaiende te houden.   

 


