Verslag schoolkorfbalcommissie seizoen 2017-2018
De schoolkorfbalcommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen:
•
•
•
•

Esther van Krevel
Dick van Os
Gertjan de Zeeuw
Karin Groeneveld

Het 55e schoolkorfbaltoernooi van 2018 vond plaats op 25 april.
In de eerste week van januari zijn de uitnodigingen voor de groepen 3 tot en met 7 naar de
scholen gestuurd en na een aantal maanden bleek dat in totaal 79 teams van 12 verschillende
scholen zouden gaan strijden om de felbegeerde bekers.
Dit jaar deden er ruim 500 kinderen aan het toernooi mee. Met alle supporters erbij geteld, zijn er
dan zo’n 1000 mensen op het veld aanwezig.
De trainingen voorafgaand aan het toernooi waren opgesplitst. Een week de groepen 3 en 4 en de
andere week de groepen 5,6 en 7. Dit was wederom een groot succes. Hier waren heel wat
jeugdleden, ouders en trainers om te helpen er een leuke training van te maken.
Door leden, vrijwilligers en bedrijven zijn allerlei mogelijk loterijprijzen beschikbaar gesteld. Dit
heeft 590 euro opgeleverd. Van de opbrengst zijn diverse soorten discolampen aangeschaft. Dit
bedrag is in de begroting van het schoolkorfbal opgenomen. Ook het schminken was een goede
activiteit en werd goed bezocht.
Dit jaar was er een sponsoring van Verhoef, orthodondist, en Friet-uurtje.
In de informatiebrief die de scholen ontvangen, staat om op de fiets te komen, maar het blijft toch
een probleem. Door de vele geparkeerde auto’s op het Atletiekpad, en het niet in de vakken
parkeren zoals aan was gegeven, waren er dit jaar 3 verkeersregelaars van de VVCS, zij regelde
alles in goede banen. Goede reacties gehad, en volgend jaar gaan we hen weer aanschrijven.
Onder andere dankzij de inzet van de vrijwilligers kan teruggekeken worden op een geslaagd
toernooi! Iedereen die zich dit jaar heeft ingezet voor het schoolkorfbal/trainingen.
Het schoolkorfbaltoernooi, de extra aangeboden trainingen, de publiciteit in de diverse weekbladen
hebben er voor gezorgd dat er na het schoolkorfbaltoernooi 11 nieuwe leden bij gekomen zijn.
De commissie is verder zeer tevreden over het verloop van het toernooi.
In 2019 hopen we het 56e schoolkorfbaltoernooi te organiseren, met de inzet van leden en ouders
zal het zeker weer een succes worden!
In dit verslag willen we vermelden dat we onze medewerking hebben verleend aan het maken van
een boek, Het grote ideeënboek voor sportclubs. Een boek met tips en ideeën voor verenigingen.
Met vriendelijke groet,
Karin Groeneveld
namens de schoolkorfbalcommissie

