
 
 

Jaarverslag 2017-2018 
Handbalvereniging V & S Groningen. 

In het verenigingsjaar 2017-2018 werd er een frisse start gemaakt. Er was een nieuw bestuur, met 

mooie plannen en met het aantrekken van Humpfrey Terpstra, een ervaren trainer voor de dames 

selectie hoopten we onze vereniging een flinke impuls te geven. Twee damesteams en een 

herenteam gingen zondagscompetitie spelen en ons dames-midweekteam vertegenwoordigde V&S 

in de midweek competitie. We konden 5 jeugdteams inschrijven voor de jeugdcompetitie: een E 

team, een jongens D team, een meiden C team, een meiden A team en misschien wel het meest 

verrassende een jongens B team. Dit B team bestond uit jongens die nog nooit gehandbald hadden, 

een vriendengroep die samen een nieuwe sport wilde leren en die met veel enthousiasme bij V&S 

kwam handballen. Zo hadden wij ineens ons eigen All Stars team!  

In seizoen 2017-2018 groeide het aantal leden van V& S van 80 tot bijna 130. Dit was vooral toe te 

schrijven aan groei bij de jeugd. Halverwege het seizoen was er zoveel aanwas bij de jeugd dat we in 

januari 2018 ook nog een F team konden inschrijven voor de competitie! Helaas zakte het 

ledenaantal aan het einde van het seizoen weer in tot ca 90 door het uiteenvallen van het B team en 

het besluit van een aantal senior leden om te stoppen of te gaan handballen bij een andere 

vereniging. 

Sportief waren de resultaten wisselend. Het seizoen voor Dames 1 verliep teleurstellend, Dames-1 

degradeerde van de 2e Divisie naar de hoofdklasse. Dames -2 deed het goed en wist een derde plek 

te behalen. Het herenteam en het damesmidweek team wisten zich beiden goed te handhaven in de 

competitie De jeugdafdeling haalde mooie resultaten en was in alle geledingen een uitdagende 

tegenstander. Het kampioenschap was nog net een stap te ver. Het nieuwe jongens B team, 

aangevuld met D jongens, wist aan het einde van het seizoen het Hunzetoernooi te winnen. 

Bestuurlijk was 2017-2018 een lastig jaar. Onrust binnen het bestuur heeft geleid tot wisseling van 

samenstelling van het bestuur en een aantal andere bestuurlijke veranderingen. Halverwege het 

seizoen hebben we afscheid genomen van Nanda de Vries, die zich vele jaren zich als 

penningmeester en speler voor V &S heeft ingezet. Ook hebben we afscheid genomen van Sandra 

van Bergen en Sylvia Heinen die, als interim bestuurders, hebben geholpen om de vereniging 

overeind te houden nadat het vorige bestuur in mei 2017 zijn taken neerlegde. Tenslotte hebben we 

aan het einde van het seizoen afscheid genomen van Sanne Wilbrink, onze wedstrijdsecretaris. We 

willen Nanda , Sandra, Sylvia en Sanne graag bedanken voor hun inzet voor V&S! 

Gelukkig zijn er ook weer nieuwe mensen opgestaan om het bestuur te helpen. Wietske Veenstra, 

Margje Monster en Ellen Hassing zijn het bestuur komen versterken als respectievelijk secretaris, 

projectcoördinator en wedstrijdsecretaris. Jan Boerema is van functie gewisseld en is nu 

penningmeester van V&S. Echter, helaas zijn ook al deze plekken niet langdurig ingevuld. Wietske 

legt haar rol als secretaris weer neer door privé-omstandigheden en Ellen heeft gekozen voor een 

iets beperktere rol, zij coördineert nu alleen de zaalreserveringen. Voor de andere taken die bij het 

wedstijdsecretariaat liggen (coördinatie scheidsrechters en contactpersoon NHV over wedstrijddeel) 

zoeken we nog een vrijwilliger. Gelukkig hebben we voor de functie van secretaris inmiddels een 

nieuwe kandidaat: Bart Hoogemoed, speler van ons herenteam. 



 
 

In 2017-2018 is het bestuur bezig geweest de vereniging toekomst bestendiger te maken. Het 

bestuur is druk geweest met het maken van een nieuw beleidsplan waarin de doelstellingen en de 

organisatiestructuur van de vereniging beschreven worden. De belangrijkste doelstelling is om van 

V&S een gezonde en veelzijdige vereniging te maken, die zowel recreatie- als ook prestatiehandbal 

verzorgt. Hierbij staan sportiviteit, professionaliteit en spelplezier voorop. Daarnaast heeft het 

bestuur haar handen vol gehad aan de dagelijkse gang van zaken, om alles in goede banen te leiden, 

goed naar de wensen van de leden te luisteren en invulling hiervan mogelijk te maken. Omdat het 

aantal vrijwilligers beperkt is was dit een hele klus. 

Al met al was 2017-2018 een onrustig en hectische jaar maar aan een solide basis voor de toekomst 

is hard gewerkt. 
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