
Verslag van de secretaris seizoen 2020/2021 

Nou dat was het dan. Het derde jaar als secretaris van handbalvereniging odis. Dit derde 

jaar was natuurlijk ook weer en vooral gekenmerkt door Corona. Veel is er niet 

gehandbald, en dat was voor de secretaris een uitkomst. Zakelijk werd het voor hem heel 

erg druk, waardoor er eigenlijk weinig tijd over bleef om deze functie uit te voeren. Het 

een had natuurlijk met het ander te maken.  

Wat natuurlijk wel positief is, is dat de meeste commissie -en bestuursfuncties zijn 

ingevuld. De TC is gelukkig weer een 4-vrouwsformatie, welke naar mijn idee hun werk 

goed verricht. Ook het wedstrijdsecretariaat is ingevuld, zodat de organisatie mbt de 

competitie e.d. ook weer goed geregeld is. Mariëlle heeft de boel netjes na gelaten en dat 

is natuurlijk fijn. 

Helaas is de activiteitencommissie niet meer bezet, en we zoeken dan ook nieuwe mensen 

voor deze functie. Natuurlijk ben ik dankbaar dat Martine toch nog aan een aantal 

evenementjes haar medewerking verleent. 

Dan is er nog Adriaan. Al vele jaren bestuurslid. Vorig jaar al aftredend en een enkele taak 

is al overgeheveld naar de TC. De functie van algemeen bestuurslid is nog vacant, maar 

daarover later meer. Adriaan heeft onlangs de Westlandstek ontvangen. Natuurlijk 

gunnen wij als bestuur hem dat van harte. Hij heeft het verdiend. 

In de agenda staat al dat de secretaris aftredend is. Deze functie is dus vanaf heden 

vacant. De secretaris is moe. Grote drukte, maar ook ieder seizoen wel weer een aantal 

zaken die hij zich persoonlijk vaak aantrekt. Een enkel meningsverschil leidt soms zelfs tot 

het verlies van een klant als het om een klant gaat die ook bij ODIS enige taken vervuld. 

Vaak gaat het om de indelingen waar natuurlijk altijd wat over te zeggen valt. 

We zijn nu eenmaal een kleine vereniging. Soms hebben we iets meer tijd nodig om de 

mensen te vinden/motiveren om een taak op te pakken. Tsja…. Iedereen heeft het druk. 

Het is altijd lastig, zo niet onmogelijk om de teams naar ieders zin te maken. Is dat dan een 

reden om (te laat) op te zeggen?  Denk na…. Er worden andere speelsters die graag willen 

spelen benadeeld. Laat opzeggen betekent soms incomplete teams, en weer nieuwe 

problemen. Vooral dat laatste trekt de secretaris zich aan. Onlangs heeft de secretaris een 

nacht slecht geslapen door een heel kort (niet eens zo boos of persoonlijk) berichtje van 

iemand die de secretaris hoog heeft zitten. Er gebeuren soms dingen waar het bestuur 

geen weet van heeft, laat staan vat op heeft. Dat zou niet zo moeten zijn, maar de 

oplossing is niet “ik krijg m’n zin niet dus dan gaan we er van af”. Oh ja, en ik wil liefst ook 

de contributie niet betalen waar ik voor getekend heb als ik te laat opzeg. De secretaris 

denkt dan jaha, en die anderen die overblijven? Kunnen die dan nog in een compleet team 

spelen? Soms niet, of juist maar net. Niet ideaal dus.  

De huidige secretaris (ik dus) wil heel graag zichzelf blijven inzetten voor HV ODIS. Echter 

kan het niet zo zijn dat hij slecht slaapt, piekert en klanten kwijt raakt door allerhande 

“dingetjes” Het moet leuk blijven en dan bedoel ik leuk, voor iedereen. Laten we daar voor 

gaan en bouwen aan een club die groeit, leuke dingen onderneemt, met regelmaat een 



toernooitje doet, een feestje en saamhorigheid. Dat is wat HV ODIS meestal wel is, en 

graag voor staat. Met z’n allen zijn we ODIS.  

Zodra er zich een nieuwe secretaris heeft aangediend (hopelijk is er iemand die er wat 

makkelijker tijd voor kan vrij maken dan ik) zal de huidige secretaris de taak van Adriaan 

overnemen als algemeen bestuurslid. Zo is die functie alvast ingevuld en zoeken we dus 

naar een nieuwe secretaris. Wie o wie?? 

Rest mij nog iets te zeggen over de Ukkies en de Dames. Met genoegen volg ik de dames 

bij enige oefenwedstrijden, en kijk ik soms een training. Ik zie de dames grote sprongen 

vooruit maken, en dat maakt mij trots. Het motiveert mij ook. Net als de gezelligheid vaak 

langs de kant. Ik kan soms gewoon genieten van het kijken naar de mensen die kijken, en 

het plezier dat de speelsters uit alle leeftijden en alle teams genieten.  

De groei bij de F-jes is ook een belangrijk punt. Daar begint het natuurlijk als je als 

vereniging ooit weer een derde team op elke leeftijd wil hebben. We hebben een 

gemotiveerde groep mensen die het de F-jes naar de zin maken. Inmiddels zijn er weer 

drie F teams, en de kans is groot dat er een vierde F team bij komt. Zelf hoop ik nog op een 

jongensteam. Deze moet dan groot genoeg zijn om spelen ook als ze weer wat ouder zijn 

te garanderen.  

Mensen… ga ook eens kijken bij de kleintjes. Het is geweldig om te zien, en wellicht net zo 

leuk om naar te kijken zijn de dames. Zouden ze zo ver zijn gekomen dat er een 

kampioenschap in zit? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat handbal een prachtsport is 

om naar te kijken. Dus mensen….. Bezoek ook eens een wedstrijd bij de dames. Ze kunnen 

de aanmoedigingen wel gebruiken, en ze vinden het hartstikke leuk als er veel publiek 

langs de kant zit. 
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