
Het was me het jaartje wel. 

 

Hierbij het jaarverslag van de voorzitter Rob Varekamp over het seizoen 21 22. 

 

Wat is er veel gebeurd het afgelopen seizoen.  

We zijn het al bijna weer vergeten maar we begonnen  

Met een normaal buitenseizoen. Op het moment dat we echter naar binnen gingen sloeg Corona 
weer eens om zich heen. Moesten we als vereniging scannen bij binnenkomst en mochten er heel 
beperkt mensen komen kijken. Er was discussie over wie wel mocht komen en wie niet. Er was 
discussie wie wel gescand moest worden en wie niet en ga zo maar door.  

Rond februari ging echter de horeca weer open en verviel de verplichting van het scannen. 

Daarna gingen we naar buiten en hebben we het seizoen normaal af kunnen maken. 

Als ik terug kijk best wel veel gedoe maar het seizoen er voor is er bijna niet gehandbald en  

Nu heeft iedereen redelijk normaal kunnen sporten en daar mogen we heel blij om zijn. 

Het is en blijft lastig om mensen te vinden voor alle taken binnen ODIS. 

Er is echt heel veel voor nodig en hulp blijft altijd welkom. Soms is het ook moeilijk om de mensen te 
kunnen bereiken. Mensen willen best wel wat doen maar hebben soms toch dat zetje nodig door 
middel van een persoonlijke vraag. 

Hoe gaat het met de verschillende teams. De dames 1 hebben het afgelopen seizoen in de 1e klasse 
gehandbald. Vincent Lorest heeft hen getraind. Ze hebben zicht goed gehandhaafd en hebben 
spannende wedstrijden gespeeld. Binnen de andere teams zie je soms een groot verschil. Het ene 
team draait lekker en kan zich goed handhaven of wordt kampioen en een ander team komt niet 
vaak aan winnen toe maar dat is iets wat zo wel zal blijven. 

We hadden het afgelopen seizoen een TC met 4 dames die echt heel goed werk hebben verricht 
waarvoor dank. Die nemen echt hun taak serieus. Het is echt niet altijd makkelijk. 

Er zijn het afgelopen seizoen weer een heel aantal activiteiten geweest. Er is weer een boek gemaakt  

Door de Jumbo met alle speelsters, bestuur, scheidsrechters, TC en AC er in. Dat was leuk om mee te 
maken en het heeft door middel van het plaatsen van reclame geld opgebracht voor onze vereniging. 

Er zijn door de activiteiten commissie leuke dagen georganiseerd in de vorm van een autowas, 
bowlen een handbaldag met een barbecue en Halloween. Echt gaaf allemaal waarvoor dank. 

Ik wil ook niet onbenoemd laten dat de kosten van onze vereniging over het algemeen hoger zijn als 
de opbrengsten. Dit ondanks veel sponsor inkomsten en inkomsten van de leden. 

We zijn geen arme vereniging maar dat willen we graag zo houden. Waar we echter tegenaan lopen 
is een grote verhoging van de kosten. Alles gaat met meerdere procenten omhoog maar met name 
de energie kosten gaan veel hoger worden. Hier moeten we een antwoord op vinden. 

We zijn serieus aan het kijken om energie te gaan besparen. Dat is ten dele door bewuster met 
energie om te gaan. Ook is er een traject gestart die ons hierin gaat adviseren. Dit advies is kosteloos. 



We zijn offertes aan het vragen voor zonnepanelen maar een aantal zaken zijn echter makkelijker. 
Bijvoorbeeld een grote koelcel die ook uit kan. Een verwarming die als we weg gaan uit gaat en zo 
zijn er nog wel wat zaken. De kantine inkomsten en uitgaven die we beter gaan monitoren Al met al 
best weer een hoop werk voor ons allen maar heel nodig om te doen. 

Waarschijnlijk zijn er best veel zaken die ik vergeten ben maar als een stuk te lang is haken er ook 
weer mensen af dus laat ik er maar mee stoppen door te zeggen bedankt wat jullie allemaal  

Doen voor de vereniging. 

Namens de voorzitter   Rob Varekamp 

 

 

  

 

 


