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De	  handbal	  heeft	  het	  afgelopen	  seizoen	  veel	  veranderingen	  moeten	  doormaken.	  Niet	  alleen	  een	  
grote	  verandering	  van	  AVV	  naar	  Sporting	  Andijk,	  maar	  ook	  veel	  wisseling	  in	  vrijwilligers	  binnen	  de	  
handbalvereniging.	  	  
	  
Het	  afgelopen	  seizoen	  hebben	  we	  helaas	  afscheid	  moeten	  nemen	  van	  veel	  vrijwilligers	  binnen	  de	  
handbalvereniging.	  Vanuit	  de	  handbalcommissie	  zijn	  Monique	  Bakkum,	  Monique	  Sijmons,	  Mieke	  
Sauer	  en	  Gerard	  Kuin	  opgestapt.	  Daarnaast	  hebben	  we	  ook	  afscheid	  genomen	  van	  Mieke	  Sauer	  als	  
trainer	  en	  coach	  van	  de	  dames	  1	  en	  A-‐jeugd	  en	  Joop	  Sijmons	  als	  conditietrainer.	  Ook	  Luc	  Hoogland	  
die	  vele	  jaren	  als	  scheidsrechter	  bij	  de	  handbal	  heeft	  gefloten	  heeft	  om	  gezondheidsredenen	  
afscheid	  genomen.	  	  
	  	  
Binnen	  de	  handbalcommissie	  hebben	  we	  Melanie	  Knol	  als	  wedstrijdsecretaris	  dit	  seizoen	  welkom	  
mogen	  heten.	  Ook	  Laura	  Laan	  is	  sinds	  kort	  bij	  de	  handbalcommissie	  gekomen	  en	  Kim	  Haakman	  heeft	  
de	  voorzitter	  functie	  van	  Gerard	  Kuin	  overgenomen.	  	  
	  
Maarten	  Planting	  is	  dit	  seizoen	  aangenomen	  om	  de	  dames	  1	  te	  gaan	  trainen	  en	  coachen.	  Doordat	  
veel	  meiden	  van	  de	  A	  jeugd	  dit	  seizoen	  zijn	  doorgestroomd	  naar	  de	  Dames	  was	  het	  helaas	  niet	  meer	  
mogelijk	  om	  een	  A-‐jeugd	  team	  op	  de	  been	  te	  krijgen.	  Waardoor	  we	  dit	  seizoen	  uiteindelijk	  zijn	  
overgebleven	  met	  F-‐jeugd,	  E-‐jeugd,	  D-‐jeugd-‐	  C-‐jeugd,	  Dames	  en	  Recreanten.	  	  
	  
In	  het	  buitenseizoen	  2015	  hebben	  we	  de	  D1	  als	  kampioenen	  mogen	  toe	  juichen.	  Dit	  team	  speelt	  al	  
jaren	  samen	  en	  heeft	  veel	  potentie	  om	  naar	  hogere	  klasses	  door	  te	  groeien.	  	  
	  
Afgelopen	  seizoen	  hebben	  we	  met	  de	  evenementen	  commissie	  van	  de	  handbal	  weer	  veel	  leuke	  
evenementen	  mogen	  organiseren.	  Het	  beachhandbaltoernooi	  en	  het	  vrienden	  en	  
vriendinnentoernooi	  waren	  een	  groot	  succes.	  Ook	  de	  minimiddagen	  waren	  een	  succes,	  waardoor	  we	  
een	  F-‐jeugd	  team	  erbij	  hebben	  gekregen.	  En	  met	  de	  vogelvoeractie	  hebben	  we	  met	  de	  handbal	  weer	  
veel	  geld	  kunnen	  ophalen	  voor	  de	  vereniging.	  	  
	  
Er	  is	  een	  nieuw	  beleidsplan	  geschreven	  voor	  het	  nieuwe	  seizoen.	  Hiermee	  hopen	  we	  een	  
overzichtelijk	  beleid	  binnen	  de	  handbalcommissie	  te	  houden	  ondanks	  de	  vele	  veranderingen	  die	  er	  
zijn	  geweest	  in	  het	  afgelopen	  seizoen.	  	  
	  
Namens	  de	  handbalcommissie	  Sporting	  Andijk	  
Kim	  Haakman	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


