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1 Jaarverslag secretariaat 

- Tamara Selderbeek - 

 

Het bestuur van hsv Rooswijk kijkt terug op een positief jaar, mede dankzij een geslaagd 

eerste samenwerking met de Gieteling. Een samenwerking die beide verenigingen iets 

oplevert en die we daarom in 2018 verder gaan uitwerken. 

 

Maar het seizoen was op meerdere fronten succesvol. De klusdag was druk bezocht. Zowel 

de Gieteling als Rooswijk hebben hard gewerkt. Meer daarover in het hoofdstuk 

accommodatie. We hebben dit jaar ook een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd. Het 

jeugdtoernooi was gezellig en de jeugd had gelukkig goed weer en presteerde fantastisch! 

We hebben een heel leuk mixtoernooi gehad, met een hele goede combi van tennis en 

softbal en we kijken terug op twee goed bezochte pubquizen. Mede dankzij de 

voorbereidingen van Jelle, en Mattijs die de avond met veel humor aan elkaar praat. Wist je 

dat de volgende Quiz alweer staat gepland?! 17 februari ! Lees er ook over in het hoofdstuk 

van de activiteitencommissie. 

 

Sponsoren 

Dankzij Romy Zwart hebben we weer een bijdrage gekregen van het Schipholfonds voor 

nieuw materiaal voor de jeugd. En ook halen we weer geld binnen met de Grote Club Actie, 

zelfs het superlot is verkocht! En last but nog least: Ook zijn we blij met alle sponsoren die 

weer een bijdrage geleverd hebben. Belangrijke ontwikkelingen voor onze vereniging. 

 

Bestuur  

Het bestuur bestond in 2017 uit Sebastiaan (voorzitter), geen TC, Miranda (Penningmeester), 

Jenny (PR & Communicatie), Jelle (Planning & Activiteiten) en Tamara (Secretariaat). 

Het bestuur heeft in 2017 acht keer vergaderd. Ook hebben we regelmatig om de tafel 

gezeten met het bestuur van TC De Gieteling. Daarbij worden we nog steeds goed 

ondersteund door Theo Reitsma. Daarnaast is er ook een aantal keer contact geweest met de 

Gemeente Velsen. 

 

Oproep 

Naast al dit goede nieuws, ook nog een oproep. Nog steeds blijkt dat er van een kleine 

enthousiaste groep vrijwilligers heel veel wordt gevraagd. Hoe mooi is het als we de klussen 

en taken meer kunnen verdelen. Daarom nogmaals mijn oproep:  Kijk nog eens goed naar 

alle vacatures en denk jij dat jij geschikt bent, laat het ons dan weten! Misschien weet je 

iemand in je omgeving die misschien geschikt is voor één van de functies ….? 

 

Alvast een fijne winterstop en tot in de zaal !  
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2 Jaarverslag Technische Commissie  

Vacature. 

3 Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat 

- Fabiënne Juffermans - 

 

Met de kennis en ervaring uit het seizoen 2016, begon voor mij seizoen 2017 een stuk 

minder chaotisch. Meer duidelijkheid over hoe de zaken lopen en hoe het allemaal werkt. 

Eigenlijk is het zo, als wedstrijdsecretaris, dat je het hele jaar door bezig bent. Zoals nu lijkt 

het voor iedereen even voorbij, maar de wedstrijdsecretarissen kijken nu alweer vooruit naar 

het volgende seizoen. Begin november vond bijvoorbeeld de ruildag voor oefenwedstrijd 

plaats en heb ik weer mijn best gedaan om deelnemers te vinden voor het jeugdtoernooi.  

 

Digitale wedstrijdformulieren 

Vorig jaar zijn we begonnen met de digitale wedstrijdformulier en ik denk dat het inmiddels 

allemaal vlekkeloos verloopt. Al zijn er nog wel een aantal aandachtspuntjes. Bijvoorbeeld dat 

de KNBSB de digitale formulieren (na twee ‘proefjaren’) komend jaar weer goed gaat 

controleren. Dat betekent dat als de formulieren niet correct zijn ingevuld er weer boetes uit 

gedeeld zullen worden. Coaches worden daarover voor komend seizoen nog geïnformeerd.  

 

Teams  

Dit seizoen zijn we de competitie gestart met zeven teams. In totaal speelden we daarmee 

126 competitiewedstrijden. Alle teams hebben dit jaar de competitie netjes kunnen afronden. 

Echter zijn niet bij alle team alle wedstrijden gespeeld, maar dat lag meer aan de weergoden 

in de maand september dan aan de inzet van de teams.  

 

Wedstrijdwijzigingen 

Dit seizoen heb ik 70 wedstrijden verzet of gewijzigd en sommige wedstrijden wel meer dan 

één keer! Ondanks dat het aantal wijzingen dit jaar minder is dan vorig jaar, hoop ik dat 

aantal volgend jaar toch nog wat te verminderen. Wijzigingen kosten heel veel tijd.  Zeker 

omdat het soms heel lastig is een nieuwe datum te vinden. Al heb ik dit jaar gemerkt dat er 

veel vanuit andere teams geschoven moet worden en niet zo zeer vanuit Rooswijk. Gelukkig 

waren de coaches over het algemeen meewerkend om tot een nieuwe datum te komen. Een 

extra compliment aan Eric, Anita en de aspiranten. Zij hebben in hun 2de deel van de 

competitie extreem veel wijzigingen van andere teams op hun bordje gekregen maar 

ondanks dat zijn we er toch mooi maar weer met elkaar uitgekomen.  

 

Compliment 

Als laatste nog een compliment aan alle coaches. Ik heb onze samenwerking als zeer positief 

ervaren en het is fijn dat we soms gewoon heel snel antwoord van elkaar kan hebben als het 

nodig is. De oefenwedstrijden voor komend seizoen zijn al geregeld en ik kijk uit naar weer 

een sportief seizoen. 
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4 Jaarverslag Accommodatie 

- Jasper Brasser - 

 

De start van dit seizoen begon met wederom een geslaagde klusdag. Op deze dag hebben 

we met vele handen de velden gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen.  Zo zijn onder meer 

de banken voorzien van nieuwe houten zittingen, is het veld opgeknapt, de slagtunnel 

gebruiksklaar gemaakt en zijn de dugouts weer schoon en fris gemaakt voor een nieuw 

seizoen.  

 

Geen vandalisme 

Zoals vorig jaar al werd voorspeld, was het dit jaar een rustig jaar. Een jaar zonder grote 

verbouwingen, of verhuizingen. Het was zowaar een jaar zonder noemenswaardig 

vandalisme! 

 

Opvolger 

Dit jaar heeft mij wel laten zien dat het na zes jaar zorgdragen voor de accommodatie nu tijd 

is om het stokje over te dragen aan iemand met nieuwe ideeën, verbeteringen en nieuwe zin 

en energie. Ben jij deze persoon? Bel, mail of sms me voor verdere informatie.  

 

Ik wil via deze weg iedereen hartelijk bedanken, die dit jaar heeft geholpen om het complex 

schoon en netjes te houden, zonder jullie was het dit jaar niet gelukt! 

 

5 Jaarverslag Ledenadministratie 

- Miranda Juffermans - 

 

We zijn dit seizoen gestart met 89 leden, waarvan 5 niet-spelende leden. Tijdens het seizoen 

mochten we 12 nieuwe leden verwelkomen. Ze vonden hun plek, zowel bij de jeugd als bij de 

senioren. Helaas zien we elk jaar ook weer leden vertrekken. Vooral bij de jeugd ligt dit aantal 

hoog. Onder meer door examens op school. Hopelijk zien we die over een jaartje weer terug. 

We eindigden dit seizoen met 92 leden . Dat betekent dus een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. 

Hopelijk zet deze trend zich komend seizoen voort! 

  

6 Jaarverslag PR & Communicatie 

- Jenny van der Pols - 

 

Zoals waarschijnlijk wel is opgevallen heeft Rooswijk sinds begin dit seizoen een nieuwe 

website. Het belangrijkste voordeel van de vorige website, de link met de competitie van de 

KNBSB, was overbodig geraakt doordat de bond Sportlink is gaan gebruiken en verplicht is 

gaan stellen. Doordat de nieuwe website door Egon van Zon zelf in elkaar gezet is (waarvoor 

ontzettend veel complimenten en mijn hartelijke dank!) bespaart dit Rooswijk ieder jaar zo’n 

€300,-.   
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Sponsoring 

Qua sponsoring hebben we ook twee successen te melden: Fysiotherapiepraktijk 

Wijckerborgh heeft de sponsoring per 1 januari 2018 voor drie jaar verlengd. Ook café de 

Rode Haan heeft weer een jaar verlengd.  Daarnaast zijn er diverse leuke acties geweest, zoals 

de jeugdronde van het Schipholfonds en de Grote Clubactie. In de jeugdronde van het 

Schipholfonds moesten alle aanvragen door jeugdleden gedaan worden, en wij kunnen alvast 

verklappen dat Romy Zwart bij de gelukkige winnaars hoort! Romy vroeg spelmateriaal aan 

voor haar team. Op de dag van de ALV hoort zij hoeveel van haar aanvraag Rooswijk 

daadwerkelijk in ontvangst mag nemen. Bij het opstellen van dit verslag kan ik daar dus 

helaas nog niets over zeggen. De Grote Clubactie lijkt ook een groot succes te worden, tot nu 

toe (tot het schrijven van dit verslag dus) is de opbrengst al €325,-. Nog niet alle boekjes zijn 

teruggekomen, dus daar komt zeker nog iets bij. 

 

Dit was mijn laatste jaar in het bestuur van Rooswijk. Egon gaat gelukkig door met het 

onderhouden en vullen van de website. Hij kan áltijd leuke input gebruiken. Mocht je dus 

wedstrijdverslagen, nieuwtjes, foto’s of mopjes hebben waarvan je denkt dat het leuk is voor 

op de website of op Facebook: stuur het naar webredactie@rooswijk.nl.   

 

Ik zie jullie hopelijk volgend jaar allemaal weer op het veld en bij de PubQuiz! 

 

7 Jaarverslag Activiteitencommissie en Planning  

- Jelle Reinen - 

 

Afgelopen jaar zijn er vanuit de Activiteitencommissie diverse activiteiten georganiseerd voor 

alle leden. Voor de jeugd organiseerden wij een jeugdtoernooi en een jeugdclinic en de 

senioren konden afgelopen jaar tweemaal deelnemen aan een PubQuiz. Noemenswaardig 

afgelopen jaar was ons mixtoernooi, dat wij samen met TC De Gieteling organiseerden.  

 

Alle evenementen konden rekenen op veel animo en waren daardoor erg succesvol, iets dat 

natuurlijk nooit mogelijk is zonder de inzet van de vele vrijwilliger, waarvoor onze dank! 

 

Agenda 2018 

Voor het seizoen 2018 hebben wij ook alweer diverse activiteiten op het programma staan en 

ik hoop wederom vele leden te mogen zien. Natuurlijk zijn mensen van buitenaf ook van 

harte welkom om mee te doen aan het mixtoernooi en de pubquiz. De agenda voor komend 

seizoen ziet er als volgt uit: 

Zaterdag  17 februari Winterpubquiz 

Zaterdag  24 maart Jeugdtoernooi 

Vrijdag   20 april Lentepubquiz 

Zondag  20 mei  Pinkstermixtoernooi 

Vrijdag/Zaterdag 29/30 juni Jeugdkamp 

Zaterdag  13 oktober Herfstpubquiz 

Zondag  16 december Oliebollenevent 

 

Hou onze website in de gaten voor extra informatie over wijzigingen! 
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Vrijwilligersformulier 

Zonder actieve hulp van de leden kunnen wij als activiteitencommissie niets beginnen dus ik 

hoop dat iedereen wil kijken op welke manier hij/zij kan helpen. Middels het 

vrijwilligersformulier kun je aangeven op welke manier je een steentje wil bijdragen! Mocht je 

ideeën hebben voor andere activiteiten, schroom dan niet om iemand van de commissie te 

benaderen. 

 

7.1 Vrijwilligersbeleid 

Het afgelopen seizoen heb ik samen met Jochem geprobeerd het vrijwilligersbeleid iets 

anders op te zetten en ik ben tevreden met de resultaten. Ondanks dat het soms puzzelen 

was, zijn bij de meeste wedstrijden de scheidsrechters keurig op tijd verschenen zodat alle 

teams konden spelen. Daarnaast hebben diverse leden ook enorm hun best gedaan om 

kantine geregeld schoon te maken wat absoluut gewaardeerd werd (ook door de tennis!).  

 

Verder wil ik de ouders van de jeugdleden bedanken voor al hun hulp via het draaien van een 

kantinedienst of het scheidsen van een wedstrijd. Zonder vrijwilligers zijn wij als Rooswijk 

helemaal nergens en ik ben blij om te zien dat vanuit de hele vereniging mensen hun steentje 

bijdragen om alles succesvol te laten verlopen.  

 

Toch wil ik hier toch nog vermelden dat alle leden moeten beseffen dat ze iets moeten doen 

binnen de vereniging. We hebben met name scheidsrechters nodig en dit kan niet allemaal 

gedaan worden door een beperkt aantal mensen. Bij het indelen van de scheidsrechters 

proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeur die is doorgegeven (dit 

dient ook dit jaar weer aangegeven te worden!), maar houd in je achterhoofd dat je minimaal 

twee keer per seizoen moet scheidsen. Probeer ook tijdig zelf te ruilen of een vervanger te 

regelen indien je onverhoopt niet kunt. Ik en Jochem hebben helaas geen blik met 

scheidsrechters achter de hand wat we op ieder willekeurig moment kunnen opentrekken. 

 

Ik hoop dat ik komend seizoen ook weer op jullie allemaal kan rekenen om te zorgen dat we 

als vereniging kunnen draaien en dat iedereen lekker kan honk- en/of softballen! 

 

8 Jaarverslag Penningmeester 

- Miranda Juffermans - 

 

Dit is ons eerste, volledige jaar in ons nieuwe onderkomen bij TC de Gieteling. Op basis van  

cijfers van de afgelopen jaren hadden we in de begroting een omzet van € 6.000,00 

opgenomen voor de kantineomzet. Deze omzet moeten we halen door na trainingen en 

wedstrijden in de kantine iets te drinken en eten. Daarnaast behalen we extra omzet door 

activiteiten zoals de pubquiz en het mixtoernooi te organiseren. De inkomsten van de laatste 

pubquiz vallen buiten dit boekjaar, omdat het boekjaar van de Gieteling tot eind september 

loopt. Ondanks de extra omzet van de goed bezochte activiteiten hebben we helaas onze 

begrote kantineomzet niet gehaald. Tevens zijn er dit jaar een aantal sponsoren afgehaakt, 

zodat er onder aan de streep een negatief resultaat overblijft. 
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Het komende jaar zullen we meer kantine-omzet moeten genereren en op zoek moeten naar  

nieuwe sponsoren (de eerste hebben we al binnengehaald). Hopelijk blijft iedereen ook 

volgend seizoen na de wedstrijd in deze gezellig kantine wat nuttigen  en proberen jullie ook 

de tegenstander zover te krijgen dat ze nog even na blijven zitten. Dat komt ons allen ten 

goede. 


