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Jaarverslag afdeling Korfbal seizoen 2019/2020

Inleiding.
Het afgelopen seizoen hadden we 1 seniorenteam.
Vanwege de Coronacrisis is de zaalcompetitie voortijdig gestopt, en de voorjaarscompetitie is niet
gespeeld. Wel zijn de trainingen, toen dat weer mogelijk was, door gegaan met de nodige
maatregelen.

De samenstelling van de commissie.
Het afgelopen seizoen bestond de commissie uit de volgende zeven personen:
Rick Wijermars
Frea van der Leij

Petra Emmens
Dirk Kanning
Gerard Garst
Geke Dokter-Talens

Voorzitter, afgevaardigde AB, materialen, bezoeken externe /
regio- vergaderingen, beheer wedstrijdkleding.
Wedstrijdsecretariaat, indeling clubhuis / zaaldienst, kopie
Sportkrant, Sportlink ledenadministratie, contactpersoon
scheidsrechters(zaken).
Ondersteuning wedstrijdsecretariaat, contactpersoon
scheidsrechters(zaken).
Beheer website en Twitter account afdeling korfbal, bezoeken
externe / regio- vergaderingen, begroting / financiën.
Materialen, behandelen wedstrijdformulieren, postadres,
zaalinhuur.
Commissielid

Sponsoring.
Senioren 1 heeft als sponsor Mercurius

Catering en Pluk de dag.

Teams.
- Senioren 1

Scheidsrechters.
Dirk Kanning en Gerard Garst hebben de thuiswedstrijden gefloten.
De coördinatie van het scheidsrechterszaken was in handen van Petra Emmens.

De teams.
HHCombi 1

Training werd voornamelijk verzorgd door Marjan Braam.
Dirk Kanning regelde de administratieve handelingen van het team.
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Najaarscompetitie.
Eindstanden:
HHCombi 1 is op de 2e plaats van de 4 geëindigd met 6 punten en een doelsaldo van 59 – 46

Zaalcompetitie.
De wedstrijden werden dit seizoen gespeeld in sporthal De Börkerkoel te Westerbork. Hier vonden
ook de trainingen plaats.
Eindstanden:
HHCombi 1 is op de 2e plaats van de 7 geëindigd met 12 punten en een doelsaldo van 132 – 93
Vanwege de Coronacrisis is de zaalcompetitie voortijdig gestopt. Dus niet alle wedstrijden waren
gespeeld.

Voorjaarscompetitie.
Deze competitie is door de Coronacrisis niet gespeeld.

Activiteiten / Toernooien
Er waren geen activiteiten.

Tenslotte.
De korfbalcommissie wil de vrijwilligers die onze afdeling dit seizoen hebben geholpen met trainen,
begeleiden, fluiten en andere zaken hartelijk bedanken voor hun inzet. We hopen dat ze ons volgend
seizoen weer zullen ondersteunen.

