
 
 

Jaarverslag 2020-2021 
Handbalvereniging V & S Groningen. 

We begonnen verenigingsjaar 2020-2021 vol goede moed. V&S had vier seniorenteams en zeven 

jeugdteams opgegeven voor de competitie, waaronder een C jongens-team in samenwerking met  

Actief Paterswolde. Voorzichtig werden de trainingen weer opgepakt en een start gemaakt met de 

competitie. Echter, al na een paar wedstrijden moest de competitie weer worden gestaakt.  

V &S heeft afgelopen laten zien dat ze een heel veerkrachtige vereniging is. Ondanks de lockdown 

zijn we er toch in geslaagd om de jeugd zo veel mogelijk te laten trainen. Tot half december kon 

dat in de zaal en vroeg in de lente kwam ook weer wat ruimte om buiten te gaan trainen met de 

jeugd. Dat was wel even wennen, die kou en soms ook regen, toch werd er al snel weer met 

plezier getraind op de openbare sportplekken in Kardinge en bij de Kluiverboom. De senioren 

probeerden hun conditie op peil te houden met individuele sportactiviteiten, of buiten in kleine 

groepjes. Pas heel laat in het seizoen konden ook de senioren weer in teamverband gaan trainen 

op de voetbalveld de Parrel. Vlak voor de zomer konden de jeugdteams toch nog wat wedstrijden 

spelen. Dat was heel fijn, want ondanks de bijzondere omstandigheden waren er toch verschillende 

nieuwe jeugdleden gestart bij V&S , en zo konden ook die echt kennismaken met handbal! 

Het ledenaantal steeg aan het begin van het verenigingsjaar nog tot 125 spelende en trainende 

leden en ongeveer 20 vrijwilligers. Helaas waren er toch behoorlijk wat opzeggingen, en sloten we 

het jaar af met 106 spelende en trainende leden, ook een aantal vrijwilligers besloot te stoppen.  

In 2020- 2021 had V & S vier bestuursleden: Marcel (voorzitter), Bart (secretaris), Rolf 

(penningmeester) en Margje (wedstrijdsecretaris/ vicevoorzitter) en werd ondersteund door de 

onder andere de technische commissie, de sponsorcommissie en Ina, onze CoCo (Corona 

Coördinator). Mirjam en Melissa hebben het bestuur afgelopen jaren geholpen met de 

ledenadministratie en de inhuur van de accommodatie. Beide stoppen nu met hun 

vrijwilligerstaken; het bestuur wil hen hartelijk bedanken voor hun inzet en hulp.  

Ondanks alles is V&S seizoen 2020-2021 financieel goed doorgekomen, door een paar succesvolle 

acties en door steun van onze trouwe en nieuwe sponsoren. De vriendenloterij-belactie, de grote 

clubactie, en Rabo Club support hebben mooie bedragen opgeleverd. Verder was de gemeente heel 

coulant met het teruggeven van zaaluren en hoefden we alleen huur te betalen wanneer we ook 

echt gebruik hadden gemaakt van de sporthal. Hierdoor was het ook mogelijk de 

contributietarieven tijdelijk te verlagen. 

Hoewel, er afgelopen jaar weinig lijkt te zijn gebeurd binnen de vereniging heeft het bestuur en 

onze CoCo het toch nog wel erg druk gehad. We hebben nog niet eerder zoveel nieuwsbrieven 

verstuurd of het zo druk gehad met inhuren en teruggeven van sporthaluren. Ook de continu 

wijzigende voorzorgsmaatregelen, het organiseren van de buitentrainingen en niet te vergeten de 

ledenbinding heeft de nodige energie gekost. We blij en trots dat we dit moeilijke jaar zo goed door 

zijn gekomen. 

Het bestuur van V&S wil alle vrijwilligers, trainers, coaches, commissieleden en zijn sponsoren 

graag bedanken voor hun bijdrage en inzet in afgelopen bijzondere jaar! 

 

Namens het bestuur van V& S 

Margje Monster, Vicevoorzitter 

 


