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Jaarverslag seizoen 2021 – 2022 
Opgemaakt door de secretaris Judith Klaasen. 

Afgelopen seizoen stond enerzijds in het teken van Corona en anderzijds in het teken van het 

heropstarten van sportieve activiteiten en evenementen op ons sportpark. 

 

Start seizoen en coronamaatregelen 

Na het seizoen ‘normaal’ aangevangen te hebben kwamen we in de herfst en winter in een periode 

waar Coronamaatregelen de overhand hadden. In die periode speelden er vragen zoals: 

Welke maatregelen moeten we toepassen? Welke checks zijn nodig? Welke consequenties heeft het 

voor het sporten en de horeca? We hebben er met zijn allen het beste van proberen te maken, welke 

veel flexibiliteit vroegen van ons allen. 

Toch waren er in deze periode ook wel de nodige initiatieven welke wel doorgang hadden. 

De allereerste activiteit die op het programma stond na alle beperkingen van Corona was de 

Kennedymars op 13 en 14 augustus. Hoewel er minder deelnemers waren dan de voorgaande 

edities, was het een groot succes. 

 

Oud ijzer actie 

In oktober 2021 werd door de oud ijzer commissie met ondersteuning van een grote groep 

vrijwilligers van Klarenbeekse organisatie de ophaaldag gehouden. Dit was een enorm succes. Op de 

ALV in november 2021 werd aan ons het eindbedrag bekend gemaakt waar we erg content mee zijn. 

Dit bedrag is besteed voor buitenmeubilair en upgrade van de geluidsinstallatie.  

 

Virtuele Wim van Beek crossloop 

Met kerst was het mogelijk om mee te doen met de Virtuele Wim van Beek crossloop. Diverse 

deelnemers liepen veelal in hun eigen omgeving afstanden van de crossloop en gaven de uitslagen 

digitaal door. Volledig virtueel dus, met uiteindelijk winnaars op diverse afstanden. 

 

Jubilarissen en vrijwilligster van het jaar 

De nieuwjaarsreceptie kon net als vorig jaar helaas niet doorgaan, het uitgelezen moment voor de 

huldiging van de jubilarissen van de sportclub. Toch wilden we de jubilarissen van vorig jaar en dit 

jaar in het zonnetje zetten. Daarom is er voor het alternatief gekozen om langs de deur te gaan met 

een bos bloemen, een persoonlijk woord op papier, een speldje en voor de 50 en 60 jarigen een 

mooie bokaal. Bij elke jubilaris is een foto gemaakt en deze foto’s zijn in een collage getoond op de 

website. 

Als vrijwilligster van het jaar is Jessica Schoterman gekozen. Vele jaren bouwde de 

gymnastiekafdeling op haar achtergrondinzet, wat toch niet ongezien is gebleven. Zij werd op 

dezelfde wijze verrast. 
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Officiële jubileummoment 

Op 11 januari 2022 bestond onze vereniging exact 90 jaar. Iets waar op de datum zelf alleen virtueel 

middels een redactioneel stuk aandacht aan is besteed. Begin juli hebben de feestelijke activiteiten 

plaatsgevonden waarover later in dit jaarverslag meer. 

 

Opstart activiteiten na coronaperiode 

Toen de coronamaatregelen eind februari achterwege gelaten konden worden zijn diverse 

activiteiten en evenementen hernieuwd opgestart. Na twee jaar op een lager pitje, betekende dit 

soms een zoektocht naar een nieuwe groep vrijwilligers en het actualiseren van draaiboeken met 

afspraken. Toch was er veel enthousiasme te bespeuren bij onze leden om weer het een en ander te 

betekenen in de organisatie van diverse activiteiten. Hieronder een opsomming. 

 

In maart heeft de Kennedymars plaatsgevonden. Dit wandelevenement was een groot succes en 

uiteraard staat dit evenement alweer gepland voor het komende jaar. 

Een ander evenement in maart was het Clubfeest met een DJ van radio 538, waarbij tevens digitaal 

betalen gestimuleerd werd. 

 

Activiteiten afdelingen 

De beachafdeling heeft diverse leuke activiteiten en toernooitjes georganiseerd. Beachtennis en 

beachvolleybal zijn vooral erg in trek. Daarnaast speelden jeugdhandballeden diverse beachhandbal 

wedstrijden in het lekkere beachzand. Daarnaast wordt de opslag voor materialen bij de beachvelden 

verruimd en er wordt gewerkt aan een ruimte voor wedstrijdsecretariaat met wasbak om bidons te 

vullen en even het zand af te spoelen. Bij de biljartafdeling wordt er volop gebiljart. Overdag, maar 

ook in de avonduren. Een groep biljarters heeft zich geplaatst voor een landelijke finale, waar in 

Nieuwegein gespeeld is. Bij de fietsafdeling zijn de wielrenfietsen weer volop gebruikt en is er ook op 

de doordeweekse avonden weer menig kilometer weg getrapt en op de Strava app is er de nodige 

data bij gelogd. De gymnastiek heeft ook lekker getraind en de dansers hebben hard gewerkt aan 

een prachtige voorstelling in de sporthal. Bij de handbal heeft, net als bij de volleybal, het 

kampioenschap van een jeugdteam gevierd. En bij de voetbal waren er ook de nodige feestjes, zeker 

bij het gezamenlijk vieren van de kampioenschappen van de vrouwen en zaterdag 3. Daarnaast werd 

daar afgesloten met een ouder-kind toernooi, gezellig volgeboekt jeugdtoernooi en de voetbaldagen. 

Mooi was het dat het gezamenlijk organiseren van de invulling van tweede pinksterdag 

(handbalafdeling buurtvolleybal en voetbalafdeling eindeseizoenfeest) heel goed bevallen is en naar 

volle tevredenheid van beide afdeling op werd terug gekeken. Wat een activiteiten weer op ons 

sportpark, in een grote diversiteit aan hoedanigheden. Dank voor een ieder die daar op welke wijze 

dan, speler-leider-trainer-toeschouwer-vrijwilliger, aan heeft bijgedragen. 

 

Een ander hoogtepunt was om 90 jarig jubileum in het eerste weekend van juli. 

- Op de vrijdagavond ontvingen wij de buurt in De Brug. Er was een quiz georganiseerd met daarin 

vragen met leuke weetjes over SC Klarenbeek, sportpark De Pauw en MFC Klarenbeek. Nadien werd 

er nog gezellig geborreld in De Brug. 
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- Op zaterdag was er een spelletjesmiddag georganiseerd voor de jeugdactiviteitencommissie. 

- Zaterdag aan het begin van avond was er een bijeenkomst met de ereleden en leden van verdienste 

in De Brug. Het was een leuke bijeenkomst waar veel verhalen werden uitgewisseld. 

- Zaterdagavond hielden we een feestavond in het voorste gedeelte van de sporthal. Met 

medewerking van de band Still Blue werd het een erg gezellige avond.  

Dat we naast sporten ook nog muzikaal zijn, heeft een afvaardiging van onze vereniging bewezen 

tijdens de avond ‘Ik hou van Holland’. Door de groep werden diverse vragen beantwoord, de 

voorzitter werd als maestro ingezet om het orkest te dirigeren en verder werd er door de veelzijdige 

achterban van onze vereniging enthousiast aangemoedigd en meegedanst. 

Op zondag in het tweede weekend van juli was er een groot evenement, namelijk het 

vriendenvoetbal. Een grote Klarenbeekse vriendengroep zorgde samen met ons horecateam voor 

een erg geslaagde dag. Al met al mogen we trots terugkijken op diverse leuke en geslaagde 

evenementen. 

 

Upgrades rondom accommodatie 

Aan de accommodatie hebben de nodige updates plaatsgevonden. Ten eerste wordt de 

geluidsinstallatie vernieuwd en is buitenmeubilair aangeschaft uit de opbrengsten van de oud ijzer 

actie. Ten tweede zal de materialenopslag naast het beachveld worden vervangen door twee grotere 

aaneengeschakelde units. Mooie initiatieven waar we met zijn allen veel plezier aan zullen beleven. 

Ook de dug-outs langs de voetbalvelden zijn vernieuwd. De brandveiligheid is onder de loep 

genomen en daar waar nodig vernieuwd. Bij en aan het MFC en het Bosweg 12 gebouw zijn diverse 

onderhoudsklussen gedaan: de dakgoot is vernieuwd, enkele deuren zijn vernieuwd en diverse 

schilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Maar ook in het MFC gebouw zijn allerlei klussen uitgevoerd 

onder andere door de terreindienst die elke maandag veel werk verzet. Hierdoor ziet ons complex er 

telkens netjes en verzorgd bij.  

 

Tot slot 

Verder is er gewerkt om afspraken in ons huishoudelijk reglement te actualiseren. Onderwerpen 

zoals VOG aanvraag, aanmelden nieuwe leden, organiseren van acties en evenementen zijn ter 

sprake geweest. Stap voor stap zijn we bezig om vacante vrijwilligersfuncties te benoemen en in te 

vullen. Zo is de rol van vertrouwenscontactpersoon weer volledig ingevuld en is de functie van 

uitvoerend penningmeester weer ingevuld door twee personen. Zo blijven we met elkaar verder 

bouwen aan onze mooie vereniging waar dagelijks door veel sporters en vrijwilligers plezier aan 

wordt beleefd. 

 

Bedankt! 

Tot slot willen we naast onze trouwe sporters en sponsoren, alle vrijwilligers bedanken die zich 

hebben ingezet voor alle sportieve leden van SC Klarenbeek! 

 

Voor akkoord:    

W. Brouwer, voorzitter    J. Klaasen, secretaris  


