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Jaarverslag Algemeen 2017-2018 
 

Het bestuur stond in seizoen 2017-2018 opnieuw onder leiding van voorzit-
ter Harmen Oenema. Marja Bouma was secretaris en Jeroen Hofstra pen-
ningmeester. Wilma vd Bos behartigde het wedstrijdsecretariaat en Janneke 
Bruno de jeugdzaken. Jacob Schotanus deed wederom de veld- en scheids-
rechterszaken en Tineke Kingma nam algemene zaken op zich. Het bestuur 
kwam minimaal 1 keer in de maand bij elkaar om te vergaderen. Harmen en 
Marja zijn naar een District Noord vergadering in Gorredijk geweest. Hier 
werd het strategisch plan 2018+ van de KNKV gepresenteerd. Jeroen Hof-
stra heeft tijdens een raadsvergadering in Joure, KC Harich en DTG verte-
genwoordigt. De gemeente wil namelijk flink bezuinigen op het onderhoud 
van de sportvelden. De Gemeente heeft na deze vergaderingen, besloten dat 
de bezuinigingen eerst worden uitgesteld. 25 mei 2018 is de Algemene ver-
ordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Jeroen en Marja zijn 
hier druk mee bezig om dit voor de club in orde te maken.  

 

Dit jaar waren er in totaal 147 spelende leden. Er waren 49 senioren, 15 ju-
nioren, 36 aspiranten en 47 pupillen. Helaas zijn er voor volgend seizoen 
veel afmeldingen.  

 

Jacob Schotanus, Freddy Bruinsma en Peter Veldman waren afgelopen jaar 
bondscheidsrechters van KC Harich. Wibe Jan Elgersma, Hans Meulman en 
Jacob van Dijk gingen geregeld op oproepbasis voor de club op pad. Durk 
Tuinier vertegenwoordigde zich weer als beoordelaar van de club. Deze he-
ren hebben ervoor gezorgd dat de boete van de Bond zo laag mogelijk is ge-
bleven en we geen punten in mindering kregen. Petje af!!   

Bijna alle senioren en vaste JWL’ers (ongeveer 25 leden) hebben dit jaar de 
jeugdwedstrijden gefloten. Hans Meulman heeft een bijeenkomst voor de 

nieuwe JWL’ers georganiseerd en heeft ze bij de eerste wedstrijden begeleid.   

 

De PRNAC is wederom weer in actie geweest. De oliebollen en de koekactie 
zijn vaste acties. Ook hebben we weer meegedaan aan de Poiesz sponsorac-
tie. Door deze acties kunnen we de contributie laag houden. Na de oliebol-
lenactie was er voor alle vrijwilligers een gezellige nazit in de kantine.  

Aan het einde van het jaar was er een verloting.  

De feestcommissie heeft de afsluiting van de veldseizoenen georganiseerd. 
Burghgraef kwam weer met de kerstboomactie en de Travel Club kwam met 
een sponsoractie. Ook dit jaar heeft de korfbalclub vrijwilligers geleverd tij-
dens de dorpsfeesten in Harich. In juli werd er een kaatstoernooi op het 
korfbalveld georganiseerd. In december was er een gezellig sportief mixtoer-

nooi voor alle senioren en de oudste jeugd in de sporthal.  

Jornt Elgersma zorgde ervoor dat (bijna) elke week een verslagje van de wed-
strijden op Facebook kwam. Mathieu Hofstra verzorgde de informatie op het 
televisiescherm in de sporthal.  

Bouke Albada haalde oud papier van het industrieterrein en zorgde dat onze 
papiercontainer mooi gevuld werd. Helaas na jaren, stopt Bauke ermee. 

Jornt Elgersma en Johan van Dijk nemen het over.  
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Luut zorgde dat de website up-to-date was. Annikki maakte de programma 
boekjes tijdens het zaalseizoen. De boekjes werden door een aantal vrijwil-
ligers verkocht.  

 

Jannie Landman en Jose Veldman beheerden weer keurig de kantine. Jan-
nie Landman stopt er na dit seizoen mee. We gaan op zoek naar een vervan-
ger. Er zijn 2 klusdagen georganiseerd, waaronder in maart NL doet.  

Ytsje Kramer en Martina de Groot waren dit jaar verantwoordelijk voor de 
indeling van de halwacht. Harmke van Tuinen maakte dit jaar voor het eerst 
het jeugdschema en deelde de JWL’ers in.  

 

De bouwcommissie (Jacob van Dijk, Luut van Rijs, Harry Kramer, Jeroen 
Hofstra en Harmen Oenema) hebben er samen met veel vrijwilligers voor ge-
zorgd dat er een mooie accommodatie staat. De catering werd door div. da-
mes verzorgd. Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn. De opening is 8 
september. Aan de schoonmaakcommissie de eer om deze te poetsen.  

 

 

Jaarverslag Technische Commissie 
 

Commissie en aanvoerders: Jacky Tuinier, Froukje v/d Wal, Jacob Schot-
anus, Jan Oenema, Jack Bergsma en Cor Flapper. 
 
De selectie stond dit jaar onder leiding van Peter de Groot en Rommy El-
gersma. Het 3e stond onder leiding van Jack Bergsma. Wie tevens de trai-
ningen verzorgd voor 3 en 4 (Midweek). Cor Flapper en Fryda Menger rege-
len de bezetting voor de wedstrijden van Harich 4 (Midweek). 
 
Op het veld speelt Harich 1 2e klasse en zoals het er nu voor staat kunnen 
ze op een mooie derde plek eindigen. In de zaal speelden ze in dezelfde 
klasse, waarbij ze vierde werden. Harich 2 speelt in de reserve 2e klasse en 
doet op dit moment volop mee voor het kampioenschap. Ze staan op dit mo-
ment bovenaan met ROG. In de zaal zijn zij in deze klasse vierde geworden. 
Harich 3 is in de zaal in de 4e klasse kampioen geworden. Op het veld spe-
len ze in de reserve 3e klasse. Staan op dit moment onder in de midden-
moot, maar kunnen theoretisch gezien gewoon in de middenmoot eindigen. 
Harich 4 speelt in beide competities in de middenmoot. 
 
Peter de Groot blijft het komende seizoen ook trainer/coach van de selectie 
van Harich. Rommy Elgersma gaat weer terug naar de jeugd. Haar taak zal 
over genomen worden door Jacob Schotanus. Er zijn een aantal spelers die 
aangegeven hebben te stoppen. Daardoor schuiven er 6 junioren door. In de 
zaal komen er waarschijnlijk weer 1 of 2 spelers terug.  
Harich 3 heeft ook een aantal spelers die stoppen. Jack Bergsma blijft het 
komende seizoen trainer/coach. 
 
Voor de senioren zal geprobeerd worden om de spelers die vanwege tijds-
druk niet meer volledig kunnen korfballen toch nog te betrekken bij de club. 
Wellicht dat er in mindere mate toch wedstrijden gespeeld kunnen worden. 
Een mooie mogelijkheid om feeling met de club te houden. 
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Jaarverslag Jeugdcommissie 

 

De ploegen 

KC Harich is dit seizoen begonnen met 10 jeugdploegen: A1, A2, B1, C1, C2, 

D1, D2, E1, E2 en F1. Op het veld is hier 1 F-team bij gekomen waardoor 

we dit seizoen met 11 jeugdploegen eindigen. 

 

Het jeugdkader 

Er zijn dit seizoen zo’n 20 jeugdtrainers en begeleiders actief. Zij verzorgen 

(incidenteel) de trainingen en zijn coach bij de wedstrijden. Het is gelukt om 

op (bijna) alle ploegen 2(of meer) begeleiders te hebben. De jeugdwedstrijden 

zijn dit seizoen voornamelijk gefloten door spelers uit de senioren.  

 

Activiteiten 

Ook zijn er dit seizoen weer een heel aantal jeugdactiviteiten georganiseerd: 

zwemmen in de Kuilart, de filmmiddag is vervangen door een winteractiviteit 

rondom de kantine, de sportmiddag in de Trime, de finale in de Ziggodome 

en natuurlijk het jeugdweekend. De kampioenen werden dit jaar bij de eer-

ste thuiswedstrijd van het 1e gehuldigd.  

Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi i.s.m. DTG is dit jaar wederom georgani-

seerd ná de zomervakantie. Dit om ervoor te zorgen dat enthousiastelingen 

gelijk in kunnen stromen. Vorig seizoen is dit erg goed bevallen. Ook de 

scholen reageerden erg positief. De organisatoren van het schoolkorfbaltoer-

nooi hebben dit jaar wel aangegeven het stokje omtrent de organisatie graag 

door te geven. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de JC! 

  

Spelenderwijs Verbeteren 

Inmiddels zijn we alweer een aantal seizoenen aan de slag met de methode 

‘Spelenderwijs Verbeteren’. Ook dit jaar is de methode verder uitgerold. Zo 

hebben alle trainers een inlogcode ontvangen waarmee het mogelijk is in te 

loggen op de app die SV ontwikkeld heeft. Hiermee kunnen trainers m.b.v. 

beeldmateriaal de trainingen nog beter voorbereiden. We merken dat alle 

trainers de visie steeds meer gaan ondersteunen en beter begrijpen hoe ze 

het toe kunnen passen. Tijdens de meest recente bijeenkomst met alle trai-

ners zijn de ontwikkelingen voor het volgende seizoen alweer in gang gezet 

om de methode nog beter te implementeren onder de (nieuwe) trainers. 

 

Ledenwerving 

De ‘Kangoeroeklup’ is inmiddels niet meer weg te denken bij onze club. 

Mede dankzij de inzet van de fanatieke begeleiders zorgen we ervoor dat we 

ieder jaar weer een heel aantal nieuwe korfballers kunnen verwelkomen. 

Daar mogen we trots op zijn!  
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Werkwijze jeugdcommissie  

De jeugdcommissie heeft bijna wekelijks contact met elkaar en vergadert 

ongeveer 1x per 2 maanden. Bij aanvang van het seizoen wordt er in overleg 

met de trainers bepaald waar het komende seizoen de focus op komt te lig-

gen. Gedurende het seizoen wordt er een aantal keer geëvalueerd met de be-

trokken trainers/begeleiders. 

De jeugdcommissie heeft altijd korte lijnen met de trainers en eventuele be-

geleiders. Hierdoor kunnen zaken altijd snel opgelost worden en zijn we 

goed op de hoogte van de situatie bij alle teams. 

 

Ouderavond 

Op 19 april jl. heeft de jeugdcommissie een ouderavond georganiseerd be-

stemd voor voornamelijk de ouders die nieuw zijn bij onze vereniging. We 

hebben hier al het reilen en zeilen van de korfbalclub besproken. Al deze in-

formatie werd erg enthousiast ontvangen door de ouders en werd als erg in-

formatief ervaren. Een initiatief dat we zeer zeker gaan herhalen! 

 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie bestaat seizoen 2017-2018 uit 5 personen: Janneke 

Bruno, Sita Flapper, Peter Veldman, Aaltje Hotsma en Nynke Meinsma. 

Nynke is ons sinds dit seizoen komen versterken en gaat het volgende sei-

zoen Sita Flapper vervangen. Ook zal Josien Tuinier in 2018-2019 toetreden 

om de plek van Janneke Bruno in te nemen. Ook zijn we nog opzoek naar 

iemand die volgend seizoen de plek van Peter over kan nemen, hij zal wat 

meer op de achtergrond gaan acteren. 

 

Jaarverslag Sponsorcommissie 
 
De sponsorcommissie heeft een bewogen jaar achter de rug. Er zijn veel 
mooie dingen te vermelden over het afgelopen jaar en een aantal zaken 
waarin de commissie te kort schoot. De sponsorcommissie bestaat op dit 
moment uit Matteo Bergsma en Arend Siemonsma, ondersteund door 
Harmen Oenema. 
 
Het beleidsplan van 2017-2018 kende de volgende punten: 

 scorebord digitaal 
 Club van 50 
 Sponsorbijeenkomst 
 Nieuwe bordsponsoren werven 
 Nieuwe shirts sponsoren derde vierde 
 Versterking sponsorcommissie 
 Crowdfunding! 
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Eind 2017 en begin 2018 is begonnen aan de bouw van de kleedaccom-
modatie. Een geweldige prestatie waarvan de puntjes nog op de I moeten. 
Zo ook voor de sponsorcommissie. De tegenprestaties van de crowdfun-
ding, denk aan naamsvermelding op deuren en tegelwanden en de eerste 
steen, moeten nog worden gerealiseerd. Dit brengt ook een kostenpost 
met zich mee waarover het bestuur samen met de sponsorcommissie een 
klap op moet geven. De voorzet hiervan is al met Harmen en Jeroen door-
genomen. 
 
Met de club van 50 is er een vergadering georganiseerd en is besloten om 
een digitaal scorebord aan te schaffen. Een behoorlijke investering die 
nog net niet volledig kan worden betaald uit het opgehaalde geld. Hier-
voor is de SC bezig met een sponsor. Verwacht wordt dit in 2018 op te le-
veren. 
 
De laatste sponsorbijeenkomst is van april 2017. Dit jaar wordt i.v.m. de 
verbouwing de sponsorbijeenkomst uitgesteld en zullen alle sponsoren 
worden uitgenodigd om bij de opening in September 2018 bij elkaar te 
komen. De bedoeling is om tijdens deze feestelijke opening ook de spons-
oren te ontvangen en er een gezellige leuke avond van te maken, waarbij 
een rondleiding en netwerken centraal staat. We denken aan een busi-
ness bijeenkomst o.i.d. 
 
In het werven van nieuwe bord sponsoren schiet de SC te kort. Er is niet 
actief gezocht naar nieuwe sponsors. Twee bestaande sponsoren (Gala-
madammen en Popma) hebben aangegeven te stoppen. Gerben Schot-
anus heeft bij IJsselmeer Beton Lemmer een bordsponsor weten te win-
nen. 
 
Mark de Jong en Tjeerd & Eva Witteveen van ’t Swaentje en de Trime zijn 
bereid gevonden om nog een jaar hun sponsorcontract te verlengen. Deze 
worden begin het seizoen even in het zonnetje gezet! Het derde en vierde 
lopen dus nog een jaar in dezelfde tenues. Sponsoring stopt automatisch 
na dit jaar, er wordt dus gezocht voor een nieuwe. Voor 2018-2019 zal 
voor de hoofdsponsorgroep een verlengingsvoorstel worden opgemaakt. 
 
In de versterking van de SC is Gerben toegevoegd. Deze formatie wordt 
aangevuld in 2018-2019 met Harmen en vanaf dat moment kent de SC 
vier leden. Een zeer welkome aanvulling, mede doordat Matteo en Arend 
i.v.m. opleidingen en keuzes betreffende werk behoorlijk in gebreke zijn 
gekomen afgelopen jaar.  
 
De penningmeester heeft voor elke thuiswedstrijd een balsponsor gere-
geld.  


