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1.  Wat valt er onder handbalzaken:  

Onder Handbalzaken vallen de volgende verantwoordelijkheden:  
• Technisch beleid  
• Organisatie handbalwedstrijden  
• Organisatie trainingen  
• Opstellen begroting en bewaken kosten technische zaken (vooral zaalhuur)  
• Scheidsrechters  
• Opleidingen scheidsrechters en trainers  
• Wedstrijdsecretariaat  
• Trainers en coaches  

 

2. Werkzaamheden seizoen 2017-2018 

• Eerste aanzet “Categorie vertegenwoordigers”.  
Deze vertegenwoordigers overleggen met trainers, coaches, spelers en/of hun ouders 
en rapporteren aan de commissie handbalzaken.  
Overleg vindt periodiek plaats met het Technisch Kader. 
 

• Naast het organiseren trainingen wordt ook in overleg met het NHV het 
wedstrijdprogramma samengesteld. Nadat het wedstrijdprogramma definitief 
vastgesteld is, worden de wedstrijden voorzien van een scheidsrechter voor zover deze 
niet door het NHV worden aangesteld.  
 

• Om voldoende scheidsrechters  beschikbaar te hebben is opleiden van 
scheidsrechters zeer noodzakelijk. Het verloop onder leden is redelijk groot en dan is 
automatisch het verloop onder scheidsrechters groot.  
Binnen Gemini hebben we een groepje scheidsrechters opgeleid: Gwen, Romy, Tess, 
Nepal & Appie . Veel dank aan Marieke en Ivo voor het geven van de training. 
We gaan in 2018-2019 weer een klasje starten 
Met dank ook aan Hans Remmerswaal voor de opleiding en begeleiding  van de  
bondsscheidsrechters en Ab Toet voor het indelen van onze eigen wedstrijden en 
uiteraard een bedankje voor alle spelleiders, scheidsrechters en overige officials voor 
hun inzet bij de wedstrijden.  
 

• Het wedstrijdsecretariaat werd in het seizoen 2017-2018 uitgevoerd door Nina Opdam . 
Zij heeft gezorgd voor het verplaatsen van wedstrijden, soms op verzoek van ons zelf, 
vaak op verzoek van de tegenstander. Dit is altijd een flinke puzzel, vooral in het 
zaalseizoen waarin zomaar schuiven niet zo eenvoudig is. Beleid van Gemini is het 
aantal verschuivingen tot een minimum te beperken. Nina heeft aangegeven te willen 
stoppen met het wedstrijdsecretariaat, zolang deze vacature niet vervuld is, blijft zij wel 
hand- en spandiensten leveren om het wedstrijdsecretariaat in goede banen te leiden.  
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3. Teams 
 

In het seizoen 2017-2018 kende Gemini de volgende teams: 
• 2 gemengde F-teams,  (2 seizoen ervoor) 

5 gemengde E-teams, (3 seizoen ervoor) 
3 gemengde D-teams, (2 seizoen ervoor) 
1 gemengde C-team, (0 seizoen ervoor) 
0 Dames C-team, (1 seizoen ervoor) 
1 Heren A-team, (0 seizoen ervoor) 
2 Dames B-teams, (2 seizoen ervoor) 
0 Heren B team, (1 seizoen ervoor) 
2 Dames Senioren teams, (3 seizoen ervoor) 
1 Heren Senioren teams, (2 seizoen ervoor) 
2 Dames Recreanten teams (1 seizoen ervoor) 
1 Heren Recreanten team. (1 seizoen ervoor) 

In totaal 20 teams (18 vorig jaar) die op diverse niveaus actief zijn.  
 
Zo speelde Dames 1 in de 1e Divisie, was Heren 1 actief in de 2e Divisie en speelden de 
Dames B1 in de landelijke jeugddivisies en waren de overige teams op regionaal niveau 
actief.  
 
Aan het einde van het seizoen 2017-2018 zijn de trainers/coaches van de dames en de 
heren gestopt met hun activiteiten en moest gezocht worden naar opvolgers. Hoe dit 
afgelopen is, zal genoegzaam bekend zijn en zal worden meegenomen in het verslag over 
het seizoen 2018-2019.  
 
Eind seizoen 2017-2018  281 leden 
Begin seizoen 2018-2019 269 leden (12 leden verloop -/-) 
 

Mede namens de overige bestuursleden wil ik alle vrijwilligers die ons mooie spelletje mede 
mogelijk hebben gemaakt bedanken voor hun inzet en bijdrage.  


