
Hierbij het jaarverslag van de voorzitter: 

 

Het afgelopen seizoen is er te weinig gehandbald kan je stellen. 

We begonnen na de zomerstop met een aantal wedstrijden die min of meer normaal verliepen. 

Hierna kregen we een bijna gehele lockdown en konden we geen kant op. 

Dat heeft best lang geduurd.  

Uiteindelijk zijn er aan het einde van het seizoen 20 21 een paar wedstrijden buiten gespeeld. 

Dat gaf in ieder geval een goed gevoel.  

Het was heerlijk om weer van je accommodatie gebruik te maken en om de  

groepen weer te zien spelen.  

Op het moment van schrijven lijken we op een redelijk normaal jaar af te gaan. 

Met zo hier en daar een qr code die je moet laten zien maar dan heb je het wel gehad. 

We hebben een voltallig tc nu met 4 tc leden en dat voelt heel goed. 

Ze stoppen er echt veel tijd in en ik heb het gevoel dat ze rust brengen binnen de teams. 

We moeten blijven werken aan nieuwe aanwas van onderuit om voldoende leden te krijgen en te  
houden binnen onze verenging.  

Leuk om te vermelden is weer dat we mee doen met het Jumbo boek welke deze herfst verschijnt. 

De foto’s zijn inmiddels gemaakt en ook hiervoor hebben we een enthousiaste groep dames die de 
kar trekken. 

Niet onvermeld mag blijven dat er naar uitbreiding gekeken wordt van de sportaccommodatie waar 
we gebruik van kunnen maken. 

Dit doen we in goed overleg met de voetbal, de tennis, de korfbal en een aantal andere verenigingen. 

We hopen echt dat er naar de toekomst toe voldoende ruimte blijft in ons groeiende dorp De Lier. 

Het is gaaf te ervaren wat er allemaal goed gaat maar het frustreert wel eens dat er sommige dingen 
beter kunnen.  

Iedereen die iets voor onze vereniging doet is namelijk een vrijwilliger. 

Probeer ook een ambassadeur te zijn voor de vereniging en uit te stralen dat er bij ons leuk 
gehandbald wordt en dat er ruimte is voor een ieder. 

Alleen op die manier kunnen we de vereniging later groeien en bloeien. 


