
 
 

Jaarverslag 2018-2019 
Handbalvereniging V & S Groningen. 

In het verenigingsjaar 2018-2019 werd er op bestuurlijk niveau hard gewerkt om de structuur van de 

vereniging te versterken. Ook op het gebied van het  technische kader werden er flinke stappen 

gemaakt. Zo mochten 6 leden  deelnemen aan de HT-2 trainersopleiding, slaagden 6 jeugdspeelsters 

en twee ouders voor het jeugdscheidsrechterdiploma en hebben  3 senioren het diploma voor 

verenigingsscheidsrechter  behaald De technische commissie kreeg weer gezicht en werkte hard aan 

een technisch opleidingsplan. 

Met Han van der Vlist als trainer voor senioren dames  werd ook hier de rust gevonden die nodig is 

om groei op langere termijn te realiseren. 

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: twee E teams, een jongens C team, een meiden B team  en halverwege het jaar een 

F-team. Van ons ALL STARS -jongensteam moesten we jammer genoeg weer afscheid nemen. De 

mannen gingen bijna allemaal buiten Groningen studeren.  

Het leden aantal schommelde gedurende het seizoen rond de 130 waarvan 110 competitie spelende 

leden. Afmeldingen bij de senioren dames werden grotendeels opgevangen door de groei bij de 

jeugdleden. De activiteiten op het gebied van schoolhandbal, B-slim en sporthopper zorgden voor de 

nieuwe instroom. 

Sportief waren de resultaten wisselend. Het seizoen voor Dames 1 wist zich te handhaven in de 

Hoofdklasse.  Dames-2 degradeerde naar de 2de klasse. Heren 1 werd kampioen van de 1ste klasse 

en promoveerde naar de Hoofdklasse. Damesmidweek had er ook dit jaar weer veel lol. De 

jeugdafdeling behaalde mooie resultaten en was in alle geledingen een uitdagende tegenstander.  E1  

werd kampioen van de E-poule en de  jongens C werden  tweede in hun poule en mochten  aan het 

zaal NK-deelnemen. Dit was naast een mooie ervaring ook een hele prestatie, zeker gezien de 

gemiddeld jonge leeftijd van de teamleden.  

Bestuurlijk was 2018-2019 een druk jaar, zeker gezien de onderbezetting. Desalniettemin is er achter 

de schermen hard gewerkt aan het inwerken van de nieuwe Penningmeester Rolf Klein Hegeman en 

de transitie naar de Rabobank als nieuwe thuisbank voor V & S. 

Veel organisatorische taken werden opgepikt door vrijwilligers, Tom Hemmen, Miriam Tammes, 

Monique Pinna, Jolanda de Vries , Yara Jager en niet te vergeten alle teamverantwoordelijken, 

jeugdtrainers en scheidsrechters. 

Op de ALV werd het nieuw beleidsplan waarin de doelstellingen en de organisatiestructuur van de 

vereniging beschreven besproken. De belangrijkste doelstelling is om van V&S een gezonde en 

veelzijdige vereniging te maken, die zowel recreatief als ook prestatiehandbal verzorgt. Hierbij staan 

sportiviteit, en spelplezier voorop. Daaraan invulling geven zal ook een uitdaging zijn voor de 

volgende jaren.  

Uw voorzitter Marcel Ruiters 


