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Na een aantal jaar als bestuurslid werkzaam te zijn geweest heb ik doen besluiten dat ik met ingang van seizoen
2018-2019 ga stoppen. Tevens zal ook onze wedstrijdsecretaris, Janneke de Bruin, per seizoen 2018-2019 stoppen
met haar functie. Janneke heeft deze functie nu voor zo’n 8 jaar vervult, de meeste mensen zullen niet of nauwelijks
gezien of geweten hebben wat deze functie inhoud maar ik kan je vertellen dat er heel veel energie, plezier,
frustratie en irritatie bij komt kijken. Janneke heeft dit altijd met veel plezier gedaan. Langs deze weg wil ik haar dan
ook bedanken voor haar tomeloze inzet.
Scheidsrechters:
Ook dit jaar hebben we aan onze verplichtingen kunnen voldoen die de wedstrijdkorfbal ons oplegt voor wat betreft
de scheidsrechters. Afgelopen jaar hadden we een grotere verplichting omdat we in de gelukkige omstandigheid
waren dat we een jeugdteam in de wedstrijdkorfbal konden plaatsen.
In de breedtekorfbal(waar onze meeste teams in spelen) was het niet altijd even makkelijk om voor iedere wedstrijd
een scheidsrechter te vinden desondanks is dat toch gelukt. Langs deze weg wil ik alle scheidsrechters en degene die
het hebben geregeld bedanken voor hun inzet en hoop dat ze voor het komende seizoen weer dezelfde instelling
kunnen opbrengen.
Zaal huur:
Ook dit jaar was het weer zeer moeilijk om de juiste hoeveelheid uren in te huren en dan ook nog eens proberen om
de juiste zalen, die korfbal geschikt zijn, te vinden.
Uiteindelijk is het gelukt maar het wordt elk jaar zwaarder en zwaarder om de benodigde uren te vinden.
Prestaties 2017-2018
Dit jaar was een jaar met wisselende successen. Olympia 1 kon na de degradatie van vorig jaar helaas niet gelijk
doorstoten en kampioen worden in de zaal en speelt derhalve ook komend jaar in de 4e klasse in de zaal.
Op het veld was het een heel ander verhaal, na een sterk eerste helft van het seizoen kon het team het ook
doorzetten na de zaalcompetitie, met als resultaat een kampioenschap.

Dit seizoen hadden we wederom de nodige kampioenen te huldigen, hieronder een opsomming van de teams die
kampioen zijn geworden.
Olympia 1
Olympia 3
Olympia 4
Olympia A1
Olympia B1
Olympia B2
Olympia C1
Olympia C3
Olympia D1
Olympia D2
Olympia D3
Olympia E1
Olympia E2
Olympia E3
Olympia E4
Olympia F1

veld
zaal
najaar
najaar
najaar/zaal
najaar/voorjaar
najaar
najaar
najaar
voorjaar
voorjaar
voorjaar
najaar
voorjaar
voorjaar/zaal
zaal

Alle kampioenen nog van harte gefeliciteerd.

Trending
Trends die dit jaar, door wat voor reden dan ook, veelal terugkwamen waren de vele wedstrijden die verzet moesten
gaan worden, al dan niet door onszelf of door een tegenstander.
De afgelopen jaren lijkt het er sterk op dat dit enorm toeneemt, wat in mijn ogen een negatieve trend is.
Daarom wil ik ook graag de dames die dit continue aan het oplossen zijn enorm bedanken, Janneke de Bruin en Diny
vd Wacht enorm bedankt voor alle moeite en tijd die jullie hierin hebben moeten steken. Ik hoop dat het voor
komend seizoen minder wordt maar helaas kunnen we nu al constateren dat de negatieve trend zich voortzet.

Conclusie:
De technische commissie blijft werken aan verbetering. Daarbij moet het komende jaar gewerkt worden aan
doelstellingen en beleid. Het pad naar de grote vereniging met meerdere leeftijdscategorieën in het
wedstrijdkorfbal, is ingeslagen en zoals jullie hierboven hebben kunnen zien denk ik dat we de juiste weg zijn
ingeslagen, wat een groot aantal kampioensteams hebben we gehad.
Ik dank de gehele technische commissie voor de samenwerking in een zwaar en bevlogen jaar. En hoop dat ze het
komend seizoen met net zoveel beleving dit zullen voortzetten.
Tevens wens ik alle nieuwe mensen die in de Technische Commissie gaan starten heel veel plezier en succes.
Ik heb met veel plezier( ja ja en soms met tegenzin) deze functie vervult en wens mijn opvolgers veel plezier en
succes toe
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