
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag                           

Seizoen 2020/2021 

 

 



Inleiding 
Het seizoen 2020-2021 begon niet zoals ieder ander seizoen. Het coronavirus hield het land in 
de greep en zo ook het sporten bij verenigingen. Het jaarlijkse Bosma & Schuur jeugdtoernooi 
kon hierdoor helaas geen doorgang vinden. Er werd nog wel gestart met de competitie, maar 
na 3 a 4 wedstrijden die veelal zonder publiek moesten worden gespeeld kwamen we weer in 
een strenge lockdown terecht dat het gehele seizoen zal duren. Hierdoor bepaalde de KNVB 
voor de tweede maal op rij dat de competities niet zouden worden afgerond en er geen 
promotie of degradatie zal plaatsvinden. HSC startte dit seizoen met nieuwe trainer Henk 
Veenhof die overgekomen was van Peize. Hij verving Henk Blijham die vertrok naar ZNC 
Zuidbroek. Er waren geen feestjes en bijna tot geen activiteiten gedurende het gehele seizoen 
vanwege de corona restricties. 
 
Senioren 
Het eerste elftal deed mee in de top van de competitie en had uitzicht op misschien wel meer. 
Helaas werd door het coronavirus de competitie na 4 speelwedstrijden niet meer uitgespeeld. 
Trainer Henk Veenhof die overgekomen was van Peize kon dit seizoen niet veel anders doen 
dan trainen. Ondanks dat er voor de training ook enorme maatregelen waren was de opkomst 
op de trainingen bijzonder hoog. Voorafgaand aan de competitie was bijna de voltallige onder 
19 overgeheveld naar de senioren. Hierdoor waren er weer voldoende leden voor de selectie 
en werd er tevens verjongd. 
 
De overige senioren hadden het nog lastiger er mocht niet getraind worden en veel kozen er 
ook voor om geen risico’s te lopen met het oog op het coronavirus. Er was dus weinig tot 
geen activiteit in de lagere senioren elftallen.  
 
Jeugd 
Alles werd in de steigers gezet om goed aan de aftrap te verschijnen. Helaas was het na 4 
wedstrijden alweer afgelopen. Er was ook een terugloop van leden te zien doordat veel 
kinderen de wedstrijden misten.  
Met vereende krachten zoals het bij HSC gebruikelijk is zijn er diverse initiatieven geweest 
om de jeugd toch weer te laten voetballen. Er werd door de week onder leiding van onze 
jeugdtrainers weer flink getraind. Het toernooi met warme chocolademelk, oliebollen en 
heerlijke soep ligt nog vers in ons geheugen. Ook de clinics van onze hoofdtrainer Henk 
Veenhof en de looptrainingen van Martin Gibcus waren een groot succes. Daarnaast was de 
online bingo met Henk de Haan erg leuk. Ondanks een seizoen met veel beperkingen en 
restricties toch geprobeerd het maximale eruit te halen voor onze jeugd. Rest mij nog iedereen 
te bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan onze club! Zet hem 
op kraaien! 
Namens het jeugdbestuur. 
 
Bestuur 
Qua bestuur ging het weer wat beter. In de zomer gaven Bert Janssen, Jarno Nienhuis en 
Marieke Duurkens aan het bestuur te willen versterken. Even later kon Erwin Bloeming hier 
ook aan worden toegevoegd, waardoor het bestuur weer 8 koppen telde. Ook de installatie van 
het jeugdbestuur was één van de grote pluspunten dit jaar.  Hierdoor wordt de last op het 
hoofdbestuur aanzienlijk verkleind. In november diende Hans Nijland zich aan als eventuele 
nieuwe voorzitter. Dit kwam voor huidige voorzitter Edzo Bergman goed uit hij had het erg 
druk met zijn werk en kon daardoor niet betekenen voor onze club wat hij vooraf in 
ogenschouw had. Edzo legde zijn functie neer waardoor Hans vanaf december mee 
vergaderde met het bestuur. Dit gebeurde veelal online, doordat samenkomen niet was 



toegestaan. In maart tijdens de online ALV werd Hans Nijland officieel tot nieuwe voorzitter 
van HSC benoemd. Helaas moest Jan-Willem Harms die plaatsnam in het bestuur namens de 
sponsorcommissie wegens privéomstandigheden zijn functie neerleggen. Het bestuur wil hem 
danken voor zijn inzet voor de club. Paul Bosscher werd vrij snel daarna aangesteld als nieuw 
bestuurslid sponsorzaken. 
 
 
Sponsorcommissie 
Waar in 2019 nog volop gevoetbald werd werden we helaas gedwongen om in 2020 te 
stoppen vanwege het veelbesproken en nare Corona virus. 
 
Dit heeft uiteraard invloed gehad op sponsorzaken, helaas zijn een aantal sponsoren hard 
geraakt door de pandemie. Desondanks hebben we in het Corona jaar geen opzeggingen 
mogen ontvangen en zijn de sponsorgelden zelfs gestegen. 
Ook hebben we zelfs een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen! 
Wij mogen ons als club zeer gelukkig prijzen met alle sponsoren die ons, ondanks alles, zijn 
blijven steunen! 
  
Het jaar van Corona heeft behoorlijk roet in het eten gegooid wat betreft activiteiten die er 
gepland stonden voor de sponsoren.  
De leden van commissie zijn hier creatief mee omgegaan door toch elke sponsor de aandacht 
te geven die zij verdient.  
Zo hebben we de ‘’hart onder de riem’’ Facebook actie gehad, hier zijn veel positieve reacties 
op gekomen. We krijgen dan ook vaak te horen dat wij als HSC veel aandacht geven aan onze 
sponsoren. Positief nieuws! 
  
Ook zijn we in januari 2020 gestart met het inzamelen van oud papier in 
samenwerking/opdracht van de Gemeente Midden-Groningen. Een project dat ons geen 
windeieren heeft gelegd. De Gemeente heeft ons dan ook gevraagd om dit voort te zetten in 
2021. Gelukkig hebben we meerdere vrijwilligers bereid gevonden om zich ook in 2021 in te 
zetten voor de club. Waarvoor grote dank! Het geld wat we hiermee hebben opgehaald was 
een welkome ondersteuning ten tijde van corona. 
  
Er gebeurd veel op en rondom het sportpark dankzij een aantal sponsoren en de eindeloze 
inzet van vrijwilligers zijn er weer mooie dingen gerealiseerd.  
  
Seizoen 20/21 was een bijzonder seizoen, echter zijn en we positief gebleven en blijven we 
onze sponsoren een warm hart toedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onderhoud 
De onderhoudsgroep tijdens het seizoen 2020/2021 bestond voornamelijk uit een kleine kern 
die meerdere keren per week aan het klussen waren, aangevuld met vrijwilligers die voor 
specifieke projecten hun handen uit de mouwen staken. 
 
Eén van de grote projecten die de onderhoudsvrijwilligers hebben opgepakt is het verder 
upgraden van het clubhuis dit in samenwerking met Alma Katoen en Sandra Nap. Ook heeft 
sponsor & vrijwilliger Andre Ottens nieuwe ketels geplaatst in de kleedruimte en de kantine. 
Hiervoor speciale dank vanuit het bestuur! Ook moest de tribune worden aangepakt vanwege 
lekkage. Met een kleine groep is hier een aantal weken keihard aan gewerkt. Het is niet in 
woorden uit te drukken hoe trots wij op jullie zijn en hoe waardevol jullie voor onze 
vereniging zijn! 
 
Helaas gaf Jan Bootsman en zijn vrouw Anneke Bootsman aan een stapje terug te willen doen 
in de onderhoudscommissie. Jaren lang was Jan met zijn vrouw aanwezig tijdens de 
onderhoudsdagen. Jan schilderde met name op ons sportpark en Anneke deed voornamelijk 
schoonmaak werkzaamheden. Namens het bestuur willen we jullie ontzettend bedanken voor 
jullie jarenlange inzet voor onze vereniging! 
 
Clubhuis & Evenementen. 
Het seizoen was voor het clubhuis en onze evenementen een grote teleurstelling vanwege de 
vele maatregelen door het coronavirus. Er kon weinig tot geen gebruik worden gemaakt van 
ons clubhuis waardoor er geen inkomsten konden worden gegenereerd. Het clubhuis blijft 
voor ons van groot belang. Dit vanwege de grote bijdrage aan het clubgevoel, maar daarnaast 
is ook de financiële bijdrage aan de vereniging onmisbaar.  
 
Het afronden van de verbouwing van ons clubhuis kan gerust een mijlpaal worden genoemd. 
Daarmee hebben we ons clubhuis flink kunnen op pimpen. Hiervoor de grootste 
complimenten aan Koos Galdermans en al zijn vrijwilligers van de onderhoudscommissie, 
Vrienden van HSC en de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. Ook willen we Alma 
Katoen en Sandra Nap bedanken voor de ideeën voor het upgraden van het clubhuis. Verder 
zijn we overgestapt naar een contract met InBev. 
 
Horeca & Evenementen Commissie (Christa Brugge, Warntje Brugge, Luit Huizing, Jaap 
Meijer, Bert Janssen) 
 
Activiteiten 
Fysieke activiteiten waarbij men samenkomt waren dit jaar helaas niet toegestaan voor 
volwassenen. Hierdoor kon er veel niet doorgaan. Voor de jeugd zijn enkele onlineactiviteiten 
georganiseerd zoals een fifa toernooi en een online bingo met Henk de Haan.    
 
Slotwoord 
Het bestuur wil alle leden van de verschillende commissies, de vrijwilligers en iedereen die op 
een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen nogmaals hartelijk bedanken voor 
hun inzet. Ook wil het bestuur hoofdsponsor Olthof Groep, de sub- en co-sponsoren en de 
bordsponsoren bedanken voor hun betrokkenheid het afgelopen seizoen. 
 
 


