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Jaarverslag voorzitter 
 

 

Ik ben er midden in het jaar een beetje tussen gevallen. 

Ik heb de taak over genomen van Maurice van Lier. 

We zijn dit jaar druk geweest met het organiseren van 

diverse activiteiten. 

Allereerst zijn we bezig om een nieuwe website te maken. 

Deze moet klaar zijn voor het nieuwe seizoen. 

Ook hebben we voor de ODIS shirts met nieuwe sponsoren 

gezocht en gevonden. 

Dat doen Petra van Oosten en Astrid Zwinkels. 

Margreet Kuijvenhoven gaat de bord sponsoring op zich 

nemen. 

Daar is ze al vast mee begonnen. 

Verder hebben we weer de gebruikelijke en ongebruikelijke 

probleempjes gehad. 

Marja Vijverberg gaat het bestuur verlaten. 

Dit is best jammer daar ze veel voor de ODIS heeft 

gedaan. 

We zien het nieuwe seizoen echter positief tegemoet. 

Verder wordt het een uitdaging om nu alle neuzen weer de 

goede kant op te krijgen. 

Het is en blijft vrijwilligerswerk. 

Al met al naar het nieuwe seizoen weer voldoende 

uitdagingen om tegen aan te gaan. 

 

Rob Varekamp 
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Jaarverslag Secretaris 

 
Het ledenbestand 
 

We zijn de competitie begonnen met 169 leden ( waarvan 

144 spelend). We hebben afgelopen seizoen 19 nieuwe leden 

erbij gekregen en er waren 24 afmeldingen ( waarvan 18 

spelend). 

 

Het bestuur 
 

Het bestuur draagt zorg voor het beleid en de uitvoering 

daarvan. 

 

Het ODIS-bestuur vergaderde het afgelopen seizoen 8 

maal. 

 

De vergaderingen van het L.S.O. werden door Adriaan 

Dekker bezocht. 

 

Ook was er overleg met de andere Westlandse 

verenigingen. 

 

We zijn hard op zoek naar een voorzitter geweest , omdat 

Maurice tijdens de ledenvergadering afscheid had genomen 

en er op dat moment geen vervanger voor hem was. Gelukkig 

vonden we in januari een vrijwilliger in de persoon van Rob 

Varekamp. 
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Simone heeft halverwege het seizoen aangegeven te 

stoppen met het secretariaat en zij heeft gelukkig een 

opvolgster gevonden. 

 

Marja is aan het eind van het seizoen gestopt in het 

bestuur. 

 

Ook  Dionne is gestopt met zowel handballen als met haar 

bestuurstaken. 

 

Wij zijn als bestuur bezig geweest met een nieuw logo dat 

volgend seizoen wordt gepresenteerd en met een nieuwe 

website. 

 

Ook is er veel aandacht geweest voor het werven van 

vrijwilligers, gelukkig zijn er op de belavond weer 

enthousiaste mensen gevonden, maar vrijwilligers heb je 

nooit teveel, dus heeft u nog tijd over de vereniging laat 

het weten. 

 

 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 
Via Sportlink zijn alle wedstrijden weer ingepland, voor 

zowel de zaal als het veld. Ook dit seizoen wordt er weer 

gebruik gemaakt van Sportlink voor de uitslagen en de 

namen van de speelsters. 
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Technische Commissie 
De TC heeft versterking gekregen van Dave Stet, Bert 

Donker en Marcia van Veldhoven. 

Helaas heeft Marja Vijverberg afscheid genomen van de 

TC. 

 

Sponsoring 
Ook het afgelopen seizoen liepen alle teams weer in 

gesponsorde tenues en een aantal teams  in de 

trainingspakken van de sponsor. 

 

Scheidsrechterszaken 
Liset en Dionne Verbeek hebben  het afgelopen seizoen de 

scheidsrechterszaken op zich genomen en heeft haar 

uiterste best gedaan om scheidsrechters voor alle 

wedstrijden te regelen zowel in de wedstrijdsport als in de 

breedtesport.  

 

Veilig sportklimaat 
Dit seizoen is er veel aandacht geweest voor een veilig 

sportklimaat binnen onze vereniging, voor de ouders was er 

de workshop ‘lang leve de sportouder’ en voor de trainers en 

coaches ‘ sportief coachen’. 

Er is een VCP (Vertrouwenscontactpersoon) gekomen, 

namelijk Marja v/d Berg, zij is een tussenpersoon tussen 

leden en bestuur wanneer leden zich niet veilig voelen, 

kunnen zij contact opnemen met haar. 

Ook is aan de trainers, coaches en scheidsrechters 

gevraagd een VOG aan te vragen, dit hebben gelukkig al veel 

mensen gedaan, maar het is nog niet compleet. 
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De kantine 
Alle ouders/leden hebben afgelopen seizoen achter de bar 

gestaan, doordat je per keer langer stond was iedere 

ouder/lid maar 1 keer aan de beurt. 

 

Helaas waren er dit jaar veel klachten over de schoonmaak 

van de sporthal, dit blijft een aandachtspunt bij alle 

sportverenigingen. 

 

 

 

Diverse activiteiten in het verenigingsjaar 

2015/2016  

Deelname Grote Clubactie 

Klaverjasavonden 

Halloween bij Verburch 

Pietenfeest 

Jeugdsportmarathon 

Diverse teams vieren Sinterklaas  

ODIS leden verzorgen garderobe en zaalwacht 

tijdens de carnaval in de sporthal 

ODIS jeugd leden doen mee aan de optocht 

Koningsspelen op vrijdag 22 april 

Deelname Ruud Adema Bokaal door DAJ1, DBJ1 en 

DCJ1 

Toernooien 

Stratenvoetbal 

Lierse sportmarathon 

Afsluitdag voor de gehele vereniging  op 26 juni 
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Kamp in Wanssum voor jeugd van 8 t/m 12 jaar 

 

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen vinden er ieder jaar 

weer volop activiteiten binnen en buiten de vereniging 

plaats, waar ODIS met veel enthousiasme aan deelneemt. 

Zonder hulp van de vele vrijwilligers was dit zeker niet 

mogelijk geweest. We hopen ook het komende seizoen weer 

een beroep op u te mogen doen. 

 

Klaverjassen 
Ook afgelopen seizoen zijn er weer een aantal 

klaverjasavonden georganiseerd in ‘de Derde Helft’. Het 

bestuur bedankt de organisatie van deze gezellige 

kaartavonden en hoopt dat er ook volgend seizoen weer veel 

enthousiaste deelnemers zijn voor deze 

klaverjascompetitie. 

 

Dit was het jaarverslag van het secretariaat over het 

verenigingsjaar 2015/2016. Hebt u naar aanleiding van dit 

verslag vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd bij het 

bestuur terecht. 

Het bestuur van ODIS wil ieder die zich, op welke wijze 

dan ook, voor onze vereniging heeft ingezet heel hartelijk 

bedanken. 

We wensen ieder een sportief, gezond en succesvol seizoen 

toe. 

 

                               Angelique Valstar, secretaris HV ODIS 
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Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat 

 
Teams 
Het veldseizoen najaar 2015 is gestart met 14 teams: 

DS: 1 team 

DA: 1 team 

DB: 2 teams 

DC: 2 teams 

D: 3 teams 

E: 4 teams 

F: 1 team 

Met ingang van het zaalseizoen is een 2e F-team van start 

gegaan, waardoor het seizoen met 15 teams is afgesloten. 

 

Kampioenen 
DC1 heeft een knappe prestatie geleverd door een 

spannende kampioens-wedstrijd te winnen en dus 

zaalkampioen te worden. Ook het veldseizoen-voorjaar is 

dit team kampioen geworden. DB2 is in het veldseizoen 

(najaar en voorjaar is één competitie) kampioen geworden. 

De kampioensteams zijn beloond met een taart en bloemen. 

DC1 is eind juni door de LSO in het zonnetje gezet bij de 

huldiging van de Lierse Sportkampioenen 2015-2016. 

 

Toernooien 
- DA1, DB1 en DC1 hebben meegedaan aan de 

voorrondes voor de Ruud Adema Bokaal. DB1 en DC1 

zijn doorgegaan naar de volgende ronde, DC1 heeft 

de halve finale bereikt. 
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- Op Hemelvaartsdag donderdag 5 mei hebben 9 

jeugdteams meegedaan aan het toernooi bij Verburch 

- Op 5 mei hebben DB1 en DC1 meegedaan aan een 

toernooi bij PSV handbal in Eindhoven 

- Zaterdag 4 juni heeft DC1 meegedaan aan het Leudal 

toernooi 

- DB1, DB2 en DC2 zijn naar het toernooi bij AHV 

Achilles in Apeldoorn geweest voor zowel veld- en/of 

beachhandbal op 11 en 12 juni 

- Er hebben 4 E/F-teams meegedaan aan het 

Suikerspin toernooi bij Ventura in Schiedam op 

zaterdag 25 juni 

- DB1 en DC1 hebben meegedaan aan een zaaltoernooi 

in Arnhem  

- DS1 is op in het weekend van 20-22 mei naar het 

Ictopus toernooi geweest 

 

Administratie 
Het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) is volledig in 

gebruik en werkt goed.  

Er is één boete ontvangen voor een niet gespeelde 

wedstrijd. 

  

 

Voorbereidingen seizoen 2016-2017 
Er zijn 15 teams samengesteld in de volgende categorieën: 

DS: 1 team, DA: 2 teams, DB: 2 teams, DC: 2 teams, D: 3 

teams, E: 4 teams, F: 1 team. 
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Na 4 seizoenen de werkzaamheden voor het 

wedstrijdsecretariaat te hebben uitgevoerd, draag ik het 

stokje komend seizoen over aan Mariëlle Vijverberg.  

 

Ik wens iedereen een sportief en gezellig jaar toe. 

 
Simone de Hoog 

Wedstrijdsecretaris 

 

 

 

Jaarverslag Scheidsrechterscommissie 
 

Bondsscheidsrechters  
Wegens veranderingen binnen het NHV heeft Peter van der 

Kloet in het seizoen 2014-2015 geen administratieve 

bijdrage kunnen leveren aan deze leveringsplicht. Daarom 

heeft hij zich hier afgelopen jaar nogmaals voor in gezet. 

Hiervoor zijn wij hem erg dankbaar. 

Komend jaar zal Bert Donker onze afgevaardigde 

bondscheidsrechter worden. Ook hem zijn we hiervoor 

dankbaar; dat hij ook op het scheidsrechtersvlak de 

overstap van VELO naar ODIS heeft gemaakt.  

 

Verenigingsscheidsrechters 
In het begin van het seizoen hebben Melissa Knijnenburg, 

Patty Ton, Nina van Delft, Francis van Os, Dorien Bogaarts, 

Wendy van Beurden en Lindsay Willemsen de 

examenwedstrijden van de cursus voor 

Verenigingsscheidsrechter succesvol gefloten. Meiden, 

nogmaals gefeliciteerd met het behalen van dit diploma. 
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Aansluitend op de afronding van de cursus van 

bovenstaande dames, zijn Anouk Valstar, Bianca van der 

Meijs, Melissa van Beurden, Romy de Hoog en Elise 

Grootscholten begonnen aan dezelfde cursus. Deze zullen 

zij in het begin van komend seizoen volbrengen.  

We zijn erg blij met ons aanbod aan 

verenigingsscheidsrechters en hun inzet afgelopen jaar.  

 

Jeugdscheidsrechters 
Afgelopen jaar zijn geen nieuwe jeugdscheidsrechters 

opgeleid. De ‘nieuwste’ jeugdscheidsrechters hebben 

afgelopen jaar voornamelijk de E-wedstrijden gefloten. De 

‘gevorderde’ jeugdscheidsrechters hebben vooral de D-

wedstrijden gefloten.  

In de eerste helft van het buitenseizoen van 2016-2017 

zullen nieuwe jeugdscheidsrechters opgeleid worden. 

Hierbij is het streven om hen met ingang van het 

binnenseizoen de E-wedstrijden te laten fluiten.  

We kijken terug op een erg succesvolle bijdrage van de 

jeugdscheidsrechters afgelopen jaar. 

 

Spelleiders  
Het beleid betreffende het begeleiden van de F-

wedstrijden door ouders is ook dit jaar op een goede 

manier voortgezet.  

Ouders en coaches, bedankt voor jullie medewerking 

hierbij.  

 

Algemeen 
In algemene zin willen wij alle scheidsrechters 

complimenteren over de manier waarop met vervanging van 
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scheidsrechters is omgegaan. Indien een ingedeelde 

scheidsrechter(s) niet kon, heeft zij altijd zelf vervanging 

gevonden. Dat is top, meiden! Bedankt! 

Afsluitend zijn wij dit jaar begonnen met het afstemmen 

van de wedstrijdprogramma’s op de mogelijkheden van de 

scheidsrechters. Dit heeft tot gevolg gehad dat 

scheidsrechters veel minder vaak vlak voor of na hun eigen 

wedstrijd moesten fluiten. Daarnaast heeft dit betekend 

dat wij veel minder onze ‘reserve’ scheidsrechters in 

hoefden te schakelen.  

 

Scheidsrechters, nogmaals bedankt voor het fluiten dit 

afgelopen jaar en zet deze lijn door komend seizoen! 

 

Dionne en Liset Verbeek 

Scheidsrechterscommissie  

 

 

Jaarverslag Technische Commissie 
 

Het afgelopen seizoen bestond de technische commissie 

(TC) uit de leden:  

 

 Marja Vijverberg 

 Einde van het seizoen hebben Marcia van Veldhoven, 

Dave Stet en Bert Donker zich bij de TC gevoegd. 

Marja Vijverberg is eruit getreden. 
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Trainersstaf voor komend seizoen  
 DS 1:  interim Dave Stet 

 A1 :  Dave Stet 

 B1 en B2:  Bert Donker   

 C1 en C2: Bert Donker    

 D1, D2 :  Menno Rimmelzwaan, Frits Blok,   

 Miranda Olsthoorn, Marcia van Veldhoven 

 D3: 

 E1 en E2: Sanne Boeters, Melissa Knijnenburg,  

 Martine de Vreede 

 E3 en E4: Astrid Grootscholten 

 F-jeugd:  Miranda Stehouwer 

 

Deze mensen worden waar nodig geassisteerd door 

enthousiaste ouders.  

 

Werkzaamheden van de TC, seizoen 2015-2016  
 

 De TC heeft vele keren vergaderd afgelopen jaar.  

 Overleg met trainers over lopende zaken.    

 Informatie avonden voor/met trainers en coaches en 

ouders  

 De trainer van de C1/C2 heeft ODIS na een jaar 

verlaten omdat hij zijn tijd anders in wilde gaan 

delen. 

 Regelmatig overleg en besprekingen met bestuur. 

 Er zijn het afgelopen seizoen voor de D-E jeugd 

nieuwe ballen aangeschaft, de oude ballen waren echt 

aan vervanging toe. De ballen zijn in de hal 

aangeschaft en voor het buitenseizoen niet mee naar 
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buiten verhuist, zodat de ballen mooi blijven voor het 

volgende zaalseizoen. 

 

Voorbereidingen seizoen 2016/2017 
 

 Teamindeling nieuwe seizoen 2016-2017, We hebben 

in mei de teams ingedeeld met hulp van trainers. 

Coaches hebben schriftelijk hun bijdrage kunnen  

leveren en bij de teampresentatie in juni hun input 

kunnen geven.  

 Indeling trainingstijden op het veld en in de zaal.  

Komend seizoen zullen een aantal teams op met 

elkaar overlappende trainingstijden gaan trainen in 

de zaal in verband met het aantal zaaluren. Iedereen 

vanaf de D jeugd blijft minimaal 2 x per week trainen 

 Veel coaches hebben aangegeven door te willen gaan 

met coachen, alleen de C1, E2 heeft nog geen vaste 

coach. Daarnaast zijn er ook weer een aantal nieuwe 

ouders als coach aan de slag gegaan.  

 Wij hebben de workshop, lang leve de sportouder 

georganiseerd en voor de trainers en coaches zijn er 

twee avonden ter bevordering van sportief coachen 

georganiseerd. Hier is positief op gereageerd. 

 

 

Marja Vijverberg 
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Jaarverslag Activiteitencommissie 
 

p.m. 
 

 
 

Verslag Kantinecommissie 
 

Ook dit jaar is er van de kantine optimaal gebruik gemaakt.  

Er is veel vergaderd door verschillende commissies / 

bestuur. 

Ook is er een aantal recepties en feestjes gehouden. 

Al onze speelweekenden zijn redelijk goed bezocht en ook 

het evenement stoepkrijten van het O.C., wat jaarlijks 

terug keert, evenals het straatvoetbal toernooi wat elk jaar 

weer ‘n feest is!! 

Al met al is het weer ‘n goed jaar geweest. 

  

De Kantinecommissie 

 
 

 

Jaarverslag Club van 100 
 

p.m. 
 

 

Jaarverslag Sponsorcommissie 
 

Zie verslag secretaris. 

 


