Jaarverslag 2019/2020 van HHCombi
Corona en duurzaamheid. Twee belangrijke speerpunten voor het algemeen bestuur als
teruggekeken wordt op het sportseizoen 2019/2020. Maar liefst twaalf keer werd door het
bestuur vergaderd. Daarnaast werd in februari een extra ledenvergadering gehouden,
waarbij het thema duurzaamheid centraal stond.
De vrijwilligersavond werd ook dit jaar gehouden. De quiz stond onder leiding van Abel
Darwinkel en Gerrit en Ria Fidom zorgden voor wederom een heerlijke maaltijd.
HHCombi was vertegenwoordigd op de Rabo Support-avond, waar de bestuursleden een
mooi bedrag overhandigd kregen. Het Sportgala van de gemeente Midden-Drenthe werd dit
sportjaar ingewisseld voor een Sportpodium, waar het bestuur van HHCombi eveneens
vertegenwoordigd was.
Kees Boer (commercie) moest dit jaar meerdere operaties ondergaan en kon bestuurlijk niet
actief zijn. Datzelfde gold voor Gerard Jutten (onderhoud) die eveneens ziek werd, met een
langdurige revalidatie tot gevolg. Vanaf maart schoof Gerrit Fidom aan de bestuurstafel aan,
om de rest van het bestuur bij te praten over allerlei onderhoudsvraagstukken. In maart
werd HHCombi opgeschrikt door het onverwachte overlijden van Erik Vos, hetgeen een
diepe indruk maakte op de afdeling voetbal en bestuur.
De Halerweg in Hijken cq Hijkerweg in Hooghalen was onderwerp van gesprek bij de twee
dorpsbelangenverenigingen in Hijken en Hooghalen. De weg maakt inmiddels deel uit van de
dorpsvisies in beide dorpen.
HHCombi wil ook verbinden. Het wil een vereniging zijn voor haar leden maar ook voor de
lokale bevolking. Aan de dartwedstrijden, het buurtenvolleybaltoernooi en
klaverjascompetities heeft de plaatselijke bevolking kunnen deelnemen.
Eind januari heeft HHCombi een extra ledenvergadering gehouden omdat het bestuur in
wilde stappen op een voorstel van de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente deed het
voorstel om duurzaamheidsinvesteringen te doen en dat voorstel werd breed omarmd. Met
een subsidie van 65% vroeg het bestuur aan de leden een investering te mogen doen van
€73.525,00. Met als doelstelling vermindering van energielasten en hiermee de breedtesport
toegankelijk te houden.
Nadat de leden unaniem akkoord gingen met deze investering zijn er al grote stappen
gemaakt. De gemeentelijke aftrap van het project duurzaamheid was in Hooghalen, in
aanwezigheid van gemeente en Sport Drenthe. Het eerste onderdeel van dit project, de LED
verlichting, is inmiddels naar tevredenheid afgerond. Momenteel is de projectgroep aan de
slag met het verwarmingsgedeelte.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met hoofdsponsor Erik Pomper. Tot grote vreugde
van het bestuur heeft Pomper Pluimveemesterij en Lelieteelt BV het sponsorcontract met
HHCombi met vier jaar verlengd. Ook werd door de Rabobank het jeugdcontract verlengd,
hetgeen verheugend is in deze onzekere tijden.

Onzekere coronatijden. Ook HHCombi is getroffen door de maatregelen rondom corona. In
de eerste plaats sportief, maar ook financieel. HHCombi mist niet alleen veel
kantineopbrengsten, maar ook de inkomsten vanaf het TTCircuit omdat ook daar geen
(sportieve) wedstrijden gehouden werden. Fysiek vergaderen was op enig moment ook niet
meer mogelijk maar via MS Teams kon het bestuur toch met elkaar overleggen. Het bestuur
heeft een aanvraag gedaan bij het noodloket, deze eenmalige bijdrage is toegekend door de
overheid.
De anderhalve meter maatschappij is lastig. Mensen zoeken elkaar op. Ook in onze kantines.
Het bestuur hoopt dat leden en bezoekers verstandig om (blijven) gaan met de door de
overheid opgelegde maatregelen.
HHCombi was vertegenwoordigd samen met Anja Eefting op een avond over sociale
veiligheid. Daaruit kwam het advies één bestuurslid aan te wijzen die de portefeuille sociale
veiligheid in de gaten houdt. Het bestuur heeft besloten deze portefeuille onder te brengen
bij communicatie.
HHCombi staat niet stil en blijft zich doorontwikkelen. Het bestuur is bezig met een
overkapping bij de tennisbaan. De afdeling gymnastiek heeft spinningfietsen aangeschaft,
het aanbod is hiermee uitgebreid om leden meer te kunnen bieden en de jeugd die er wel is
te blijven binden. De tennis heeft een zelfbouw digitaal afhangsysteem, net als bij HHFit,
gekregen.
Nog steeds is binnen de vereniging op verschillende niveaus behoefte aan vrijwilligers en
bestuursleden. Teveel leden consumeren hun sport en dat gaat wel eens ten koste van de
motivatie van die vrijwilligers die wel hun handen uit de mouwen steken. HHCombi is een
prachtige club, als ieder lid een kleine vrijwilligerstaak zou oppakken dan zou dat een grote
stap voorwaarts betekenen.
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