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De stand van zaken binnelr de korfba.l-sectie per sept-ember 1983_.

L. ïnleiding.

Irlu de sectie korfba.]. van de Flazerrt<amp zotn 5 1/Z jaar bestaat, is er een periode

van betreldrelijke rust ingetreden. De eers'be vijf jaar van ons bestaan waren

een nogal turbulente tijd, hetgeen gebruikelijk is voor een I'nieuwerr vereniging.
De samenstelling varr bestuur en de diverse cornnnlssies was nogal eens aéln verande-

ringen onderhevi-g. De e><plosieve groei van het aantal leden uit die begintijd is
tot staan gekomen, echter ook het ledenverloop 1s nlet meer zo grroot als rrrrceger.

De laatste grote verandering binnen de sectie is eigenlijk de vertruizing naar het
kinderdorp geweest, nu alweer zotn kleine drie jaar geleden. De gr.ote ledenaan-

was uit de vrijk Lir,cerrrro-u;, die a1s gevo-g van die-rert,u:zing eigenli.jt<. venvacl'rL

was, 1s ui-tgebleven.

Langzamerhand is nu het punt bereikt, waancp bezinning op rrhoe nu verder00 op zijn
plaats is, Primair is daarbij het consolideren van hetgeen. tot nu toe bereikt is
en van daar uit prrrberen, de sectie verder uit te bouwen. Dit vereist een beleid
op de (middel)lange termijn, iets, dat tot nu toe niet altijd gestalte heeft ge-

kregen.
Dit sttik moet gezien worden als een soort achtergrond, waartegen dat beleid ge-

zien moet worden. In het volgende worden een aantal aspekten van de sectie in
het kort wat nader belicht, waarbij de huidige stand van zaken wordt weergegeven

en toekomstperspektieven worden aangeduid. Hierbij wordt geen volledigfreid rnge-
streefd, waarbij men er tevens rekening mee moet houden, dat een en ander wordt
bekeken vanuit de sr:bjektieve visie van ondergetekende.
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2. Het ledenbestand.

Het iedenbestand van de sectie ziet er op het moment a1s volgt uit :

pupillen : 7

aspiranten : 22

jtrrrioren : 6

senioren : 33

rekre.enten + overige leden : 33

Het totaal aanta-l leden bedraagt dus rlim 1-OO, wa,arbij de aarrtekening dat hier
33 niet-spelende leden bijgeteld zíin.
Bekijken we de leeftijdsgnf,epen afzonderlijk, dan val-len de lage aanta1len bij de

pupillen en de jurrloren meteen op. ïs er nog weI sprake van een pupillenteam, het

aanta-l- jr.rnioren is te gering om een ploeg :p de beren te lri-jgen. Dit reizoen spe-

1en 5 mensen uit de jr:niorenleeftijd bij de senioren, 1 juniorendame speelt met

dispensatie bij de aspiranten. Het ontbreken van een juniorenteam is voor de op-

bouw van de vereniging een slechte zaak. Er onstaat een rrgatrr, dat zo snel moge-

lijk opgevuld dient te worden. Warnneer zich n-ieuwe leden in de leeftijd tussen

15 en 18 jaar aanrnelden is er voor hen geen direkte mogelijkheid om te spelen.

Zij zuJ.len arrderszins opgevangen moeten worden om te voorkomen, dat ze zích
..r-terecht- bij de concurrentie vervoegen! Het rvervingsbeleid zal zíchr dus niet
alleen op de jongere jeugd, maar zeker ook op de categorie van 15 tot 18 jarigen
moeten richten.
Ook iret aantal pupillen en aspiranten be.roeft ectrter uitbreiding. Hier gaat heb

meestal om begirmende korfballers, die een goede basisopleiding moeten krijgen.
Een brede jeugdafdeling is een must om straks ook bij junioren en senioren goed

opgeleide en en/aren korfballers te krijgen.
Bij de senioren is er sprake van een lichte groei van het lederraantal. In de

rnbije toekomst zul-len we met drle senioren-veldteams kunnen gaan spelen en dat

is iets, dat aJ. een aantal jaren niet meer is voorgekomen. De ledenaarwas bestaat
vooral uit begirrrende korfba-l-Iers. Het aantal senioren met een hogere opleiding
(studenten) wordt relatief iets kleiner. Dit is een goede zaak, omdat zo eerr

splitsing in student/niet-student wordt voorkomen. Van een dergelijke splitsing
is momenteel overigens geen sprake, de sfeer binnen de seniorengro$ Ís uitgesprrc-

ken goed te noemen.

De rekreanten nemen tenslotte een geheel aparte plaats birrnen de sectie in. Het

is een bijzonder hechte groep ouderen, met zo goed a1s geen verloop. Zíi staan

geheel l-os van het korfbalgebeuren, organiseren hun eigen aktiviteiten en vonneri

welllcht het meest bloeientle sLukje van onze sectie. Van kontakten tussen rekre-

anten en de overige leden is nauwelijks sprake, maar hier wordt m.i. door de
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eerste groep ook bewust voor gekozen. Vieinig affinlteit met korfbal a1s zodanig

en het - soms aanzienlijke - leeftijdsverschit zullen hier tot de oorza]<en behoren.

Je zou hier kunrren spreken van een ilclub in de clubrt, echter zonder de wat nega-

tieve bijklarn'(, die dit begrip vaal< heeft.
In de irrleiding werd reeds gezegd, dat de verwachte fedenaanwas, waanfp na de

verhuj-zing naar LinderÈrolt rnin of meer was gerekend, enigszins is uitgebleven.

Hierkij moet wel worden opgemerkt, dat het grootste deel van onze jeugdleden en

ook de aanwas van nieuwe senioren uit de wijk Lindenholt aÍkomsbig is. In de

afgelopen traree jaar zijn herhaal.delijk wervingsaktiviteiten, gericht op Linden-

ho1t, georganiseerd. De resultaten daarvan bleven echter wat achter bij de ver*
wachtingen. Er zou wat meer gedaan moeten worden aan wijkgerichte publiciteit,
b.v. via het wijkblad. Birrrrenl<ort wordt weer het schoolkorfbal gehouden, waaraan

we meestal wel een paar jeugdleden overhouden. Een goed wervingsbeleid moet echter

ook gevo.r-gd worden door een goede opvang van nieuwe Ieden. op de eerste plaats
zul1en nieuwe leden de korfbalsport a1s zodanig zo goed mogelijk moeten leren
beheersen. Hiervoor is goed opgeleid kader nodig. Ook nevenaktiviteiten zijn,
zeker voor de jeugd, erg belangrijk, maar komen toch op de tweede plaats.
Goed korfbal en een goede techrnische en organ-isatorische begeleiding zijn de

zeken, wa.aïïnee nieuwe leden aangetrold<en moeten u'orden.

Het felt, dat we op de velden van het kinderdorp spelen, heeft op potentiële
leden, vooral bij de jeugd, een i-etwat renrnende werking. Het veld ligt excentrisch,

waarbij nog de rrnaarnrr van het kinderdorp komt. itisschlien dat een ander veld hieri.n

ooit wat verandering kan brengen.

3. Bestuur en conrnissies,

Een paar jaar geleden bestond het sectiebestuur uit 7 personen. Door het vertrek
van enkele mensen ontstonden vacatures, die niet altijd opgevuld werden. De afge-

lopen twee jaar i-s gewerkt met een bestuur van 5 pensonen hetgeen, ook door de

onderlingen taakverdeling, een alleszins werkbare situatie opleverde.

Sinds het aftreden van Jan SchöIs bestaat het bestuur nu uit 4 mensen, waarbij de

voorzittersstoel eigenlijk vacant is. Ondergetekende beschouwt zijn voorzitter-
schap namelijk nadrtrt<l<el-ijk a1s tijdelijk. Van de overÍge drie bestuursleden zijn
er twee pas si-nds dit voorjaar in funl<tie. Jenr5r (perrringmeesteresse ) en Rian

(licl) zijn nu redelijk aan het besturrswerk gewend. Jernry behoeft soms enige

ondersteuning waar het gaat om begroting, financieel verslag en balans. Wanneer

echter Frans v/O nei-3Oen en Frarrk Roos (rekreant) af en toe over haar schouder

meekijken, zijn cle financièh goed geregeld.
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Het secretariaat is sinds drie jaar i-n handen van Joke. ZiJ regelt deze post tot
ieders grrrte tewrederÈreid. Belangrijk voor secretariaat en penrringmeesterschnp

is het werk van Rj-a Kersten, lde kunnen alt1jd op haar terugvallen en de ledenadmi-

nistratie is bij haar in goede handen. We mgpten daarrcm ook in de toekomst zeker
van haar diensten gebruik blijven maken.

Komend vporjaar treden ondergetekende en ook Joke af, omdat de afgesproken zittings-
duur van drie jaar (ruimschoots) is verstreken. Gezien de betrel<t<elijke onen/ar€n-
heid van de overblivende bestuursleden ( Jerrrry, Rian en eventueel Han Hj-lkes als
voorzitter ) is het zaak, dat er twee competente opvolgers gevonden worden. Het

aantal van vijf bestuursleden moet daaÈij blijven worden nagestreefd.
Dq&echnische conraissie (lC) bestaat binnenl<ort door het vertrek van Peter Roos

nog maar uit twee per,sonen, Fred lfessel en Torurie Tobé. @ korte termijn is aan-

vulling met een derde persoon noodzakelijk. Oze conrni-ssies zijn autonoonn, d.w.z.
dat het bestutr zlch t.a.v. hun beleid zo afzijdig mogelijk houdt en dat de connr-is-

sies op de ledenrrergaderlng verarrtwoording afleggen. Het werk van de TC is niet
gemakl<e1ijk, er moeten duidelijke keuzes gemaakt worrlen. Soms ontbreekt het wat

aart deze duidelijl<heid. Het gevoerde beleid staat echter op de komende ledenverga-
derlng ter discussie. ïdealiter zou de TC moeten bestaam u-it mensen, die zelf
niet (meer) spelen, echter weI over een grote korfbalervaring en niet in de laatste
plaats ook mensenkennis beschil<ken, De praktijk leert echter, dat iedeneen aI lang
blij is, wanneer er iiberhaupt mensen in een conrnissie zitting nemen, i,'raarbij de

geschiktheid van die mensen van ondergescLr-lkt belang wordt geacht.

De jeugrlconrni.ssie (.fC) rcstaat ui.t 5 personen, waarhij het Iee,.uendeel van het
werk echter door Jo Meeuwsen en F1ans Nijman wordt gedaarr. Yvonne Meetmrsen en Mar*

griet Schö1s houden zich alleen met techrn-lsche zaken bezíg ( samenstelling van
ploegen etc. ), echter niet of naurlrelijks met de organlsatorische kant. De fLrrlctie
van Riekie VaJ.k j-s wat onduidelijk. Van de huidige JC hebben Margriet, Yvonne en

Riekie te kennen gegeven, langzamtaart aan aftreden te gaan denken. Binnen de JC

wordt duidelijk te veel- werk gedaan door Jo Meeuwsen. Hij regelt opstellingen, ver-
voer, kontakten met ouders en nog een aantal andere zaken. Hoewel Jo zelf nogal
wat werk naat zi.oh, toe trekt, moeten we toch waken voor overbelasting. Wanneer

door aftreden varr genoemde dames een nieuwe samenstelling van de JC een feit wordt

zd- er een duidelijke taakverdeling moeten komen. Er zijn wab voorzichtige kontak-
ten met ouders van jeugdleden. I4isschien dat zij in de toekomst de openvallende
plaatsen binnen de JC kurrren gaan opvu11en,

De evenementencornrissie (UC) bestaat eigenlijk pas sinds een jaar. Voor die tijd
werd veel ad-hoc geregeld door Chris Hofs of l{ans Nijman. De uit Harrneke, Ernke

en Beppie bestaande EC heeft het afgelopen seizoen wat aardige dingen georgani-

seerd en ook voor het huidige seizoen staan weer wat dingen op het progranrna.

Deze conanissie fLrrl<tioneert verder zonder problemen.



E
-J-

Verder zijn er dan nog de redaktie van het Flazenpeper en de oud-papier regelaars.
rrrqcnd,

De verzorging van de krant ( door Brigitte en Erlc, om de {der*( afgewisseld door

Flarnreke ) geeft geen problemen. Birrrrenkort zal Jo Meeuwsen het stencilwerk gaan

overnemen van Frans v/O ffeijaen, die het nu wat kalmer aan kan gaan doen. Hij zal

incidenteel nog we1 werk voor het hoofdbestuur gaan verzorgen.

Heb oud.papier wordt nu haast geheel georganiseerd door Chrris Hofs. Een en ander

is langzamerhand tot een routine geworden en levert ook geen moeilijkheden meer op.

4. Overig kader.

We beschikl<en over de volgende gediplomeerde mensen :

Bert Bom ( korfbal-oefenmeester ) ; Hans Nijman ( bevoegd om jeugd en senioren

te trainen, tevens scherdsrechter ) ; Katirrl<a Vruuwenvelder ( bevoegd oLI jeugd

en senioren te trainen, tevens scheidsrechter ) ; Yvorrne Meeuwsen ( bevoegd om

jeugd te tralnen, tevens scheidsrechter ) ; l4argriet SchöIs ( jeugdwedstrijdleid-

ster ) ; Frans v/O UeijOen ( scheidsrechter ) ; Wim van Grimbergen ( scheids-

rechter ).
A-l- deze mensen hebben dus mÍnstens één diploma van het l0\KV. Daadwerkelijk aktief
binrren de sectie zijn uiteraard Bert Bom, verder Hans Nijman ( tra.i-ning Al- + flui-
ten ), Katirrl<a ( ftuiten ), Yvorure ( trai-ning A2 + fluiten ), Margriet ( inciden-
teel- fluiten bij de jeugd ) en Frans ( ffr-riten ).
Onder bevoeg§e leiding trainen dus de seniorren ( Bert ) en de aspiranten ( Hans

en lvonne ). De pupillen worden getraind door Fred, di-e bij nrijn weten geen

bondsbevoegdheid inzake bezit.
Van de bestuursleden hebben Joke en ondergetekende ooit eens een cursus 'tbestuurs-
kadert,van de sportstichting gevolgd. Jerrry heeft ervaring elders met het penning-

meesterschap, ik weet niet of ze ook papieren heeft. fn de TC heeft niemand diplo-
mats, in de JC wel : Hans, MargrietrYvonne.

Nu is de waarde van bondsdiplomars natuurlijk vaak t'*rijfelachtig, met ongediplo-

meerde mensen kun je net zo veel of meer bereÍken. TocLr moeten wij er naar miin

mening rraar streven, dat iedereen door daartoe bevoegde personen getraind wordt.

Konl<reet betekent dat dus, dat we al een heel eind op de goede weg zijn, al1een de

pupillen missen bevoegde training.
Val enige coördirratie tussen de diverse trai-ners blijkt ma.ar weinig, dit zou in
de toekomst nrisschien wat vaker moeten gebeuren. Er zou m.i. een vorm van periodiek

trainersoverleg moeten komen, waarin ervaringen worden uitgewisseld, over de trai-
ning(smethoden) wordt overlegd etc.

FIet gediplomeerd kader zou nog wat uitgebreid }«-rrnen worden, zodat niet steeds

dezelfde mensen b.v. wedstrijden voor de bond hoeven te fluiten.
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5. Prestaties.

In de begintijd van onze sectie is er nogal een fel1e strijd gevoerd tussen de

aarÈrangers van de principes trprestatiekorfbal.il en rrrecreatiekorfba'lrr. fntussen

is aan deze rtstrijd'r we1 een einde gekomen. Plezier in korfballen hangt direkt
samen met de geleverde prestaties, dat is wel ongeveer de mening vart de meeste

leden var-r het moment. Iedereen wil wirrnen, iedereen wll een zo goed mogelijke

prestatie leveren, Echt fanatiek zijn overigens maar weinig mensen, de meesten

weten het belang van de sport redelijk goed te relativeren.
Wat zijn nu de mogelijl<hreden ? Het eerste team speelt in de trveede klasse en zal

het dit jaar bijzonder moeilijk krijgen, om zich in die kl-asse te handhaven.

Begirrrrende korfballers zijn Jengzaantaan ook naar dit team doorgestncomd. Boven-

die.:r. z:,-jn er, t,e veel menser \roor e1k team, :odat gernrrleerrl moet v.'orden en een

vaste opstelling orrnogelijk wordt. Naar rnijn idee heeft de training van Bert voor

deze grr:ep mensen nog niet genoeg opgeleverd, er zou meer uit moeten kunnen komen,

al moeten we reëe1 zijn en - op errkele uitzonderingen na - het aanwezige korfbal-
talent niet overschatten.

Het tweede senlorenteam bevat, naast een paar routiniers, vooral begirrrrende korf-
ballers. Bij deze groep hebben de trainingen van Bert eeu aanzienlijke stijgi-ng
van het korfbalpeil opgeleverd. Spelend in de vierde en laagste klasse moet deze

ploeg dit jaar bij de eerste drie kunrren eindigen. Echt goede korfballers zu1Ien

de spelers en speelsters van dit team echter niet meer worden, daanvoot ziin ze

te laat met deze sport begonnen.

Samengevat hebben de trainingen van Bert tot nu toe voor het tweede team aaruner-

keiijk meer opgeleverd dan voor het eerste, althans naar nrijn bescheiden mening.

Bij de jeugd gaan we zi.ert, dat de 'tblijvertjes", die aJ- enige tiid bii ons spelen

en niet in een bevlieging twee weken Iid zijn, langzamerhand aardig beginnen te

korfballen. De jeugd heeft tot nu toe geloof ik dit seizoen nog geen wedstrijd

verloren. De training is hier zeker debet aan. De traintngsmethoden van Hans

beginnen toch wat vrucht af te werpen, hoewel hij bii de jeugd niet al-tijd even

geliefd is. Toch is de band tussen de jeugd en haar trainers/-sters goed te noe-

men en dat is natur-rrtijk erg belangrijk.

. a.b. rl-nancaen.

Kijken v/e naar de beg,roting dan zien we het al vaak gememoreerde feit, dat wij
financieel behoorlijk afhan]<eIijk zijn van akties, met name het oud papier.



-7-

Deze stncturele afhanlcelijkheid is natuurlijk erg gevaarlijk. A1s de prijs van

het oud papier b.v. met 2 cent /fito daalt, gaan wij meteen leul< de boot in.
Echt penibel wordt Lret, wanneer wij om welke reden dan ook onze vergunning voor

het opl-ralen van oud papier j-n Tolhuis kwijt zouden raken,

Het afgelopen seizoen zal een batig saldo van ongeveer 1OOO gulden kennen. Als we

dan zien, dat er voor zorn 4OOO gulden oud papier is opgehaald, wordt dtddelijk'
dat we zonder die oud-papier aktie diep in de min zitten. Bovendien wordt er, a1s

het papier dient om de lopende begrrcting te deld<en, geen geld gereserveerd voor

het I'clubhuisfondst', hetgeen in het verleden wéI is afgesproken,

We zullen dus moeten inzien, dat de bomen voor ons nog niet tot in de hemel groei-
en. Bezuinigen hr-ier en daar zd- zeker nodig zi-jn, temeer daar we met onze contri-
buties duidelijk aan het plafond zitten. Een bezuiniging van J 7OO gulden zou

bijvoorbeeld het rronderverhurentr van een door ons dit zaal.seÍ-zoen niet benodigd

uur op de Horstacker aan een"andere sectie opleveren. De dtre zaa}:ren zrt1-1en zo

efficiètrt mogelijk moeten worden benub.

Ook op andere punten zuJ.l-en we onze uitgaven in de hand moeten houden, zodat het

aandeel van de akties Ín onze begroting ( naast oud papier ook de grcte clubaktie
steeds kleiner wordt en we eer*T s serieus overt reserveringen kr-lnnen gaan nadenken.

7. Accomodatie.

Of de verhuizing naar Linderrhrolt jnderti.id een erg gelukkige besl.i.ssing i-s gevreest,

wil ik hr-ier verder btriten beschouwing laten. De situatie op het kinderdorp is
niet erg ideaal. : de toestand van het veld is zeer matig, geen douches na de

training en op zaterdag. A1leen op zondag kan men zich in de sporthal omkleden en

douchen. Kantinefaciliteiten ontbreken geheel.

Het gemeentelijk beleid irrzake de sportvoorzieningen op LinderÈtol-t is nogal aan

wisselingen onderhevig. Volgens de laatste berichten wordt dit najaar begonnen

met het :;tzaaiert van twee voetbalvelden plus oefenveld voor de w Linderholt.

Eventueel zouden wij van die velden straks gebruik kLu'lnen gaan maken. Onze eigen

korfbalvelden staan voorlopi-g in de ijskast, het zal- nog we1 een paar jaar duren,

alvorens deze in uiWoering genomen worden. De wraag is echter, of wij tijdelijk
op die voetbalvelden zouden moeten gaan zitten. Ze worden rrkaalrr opgeleverd, dus

zoncler kl-eedkamers, parkeerplaatsen etc. Bovendien krijgen we voorlopig geen toe-

stenrning, om ons eigen noodklubhuis, dat nu ggdemonteerd ligt opgeslagen c.q. weg

te rotten, op dat voetbalveld neer te zetten. Daarbij komt nog, dat we de gemeente

veel meer moeten betalen, dan we nu aan het kinderdorp doen. Daartegenover is de

situatie op het kinderdorp in zoverre onzeker, dat men aan het eind van ieder
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+
se1zoen in principe kan zeggen, dat men het huurkontrakt niet verleng§ en dat is

iets, wat bij de gemeente niet zo snel za1 gebeuren'

Toch ben ik een beetje bang, dat we ons van de regen in de dn4p begeven, a1s we

op die voetbalvelden gaan zitten. Doen we het niet, dan zegt de gemeente dat we

op het kinderdorp blijkbaar zo slecht nog niet zitten ert zal zij geen grote haast

met de korfbalvelden ma]<en.

Een en ànAer za1 pas bij seizoen rB4-rB5

nu alvast eens over naderrken, wat we dan

matig bij de gemeente ons gezicht moeten

wikl<elingen alert moeten reageren.

Over de zaalacconodatie hebben we geen klagen. De zaaJ- op de Horstacker is pri-ma,

het spelen van competitiewedstrijden buiten de Gofferthal schijnt nu eenmaal tot

de onmogelijl<heden te behoren.

B. Slotopmerkingen.

In het voorgaande is op een aantal gebieden de stand van zaken birrrren de korfbal-

sectie in het kort doorgenomen. Belangrijke zal<en zijn het ledenaantal, dat zeker

n1et verder mag ten-rglopen, en de financiën. Wat dat eerste pr:rrt betreft, er zal

veel aasdacht aap de werving van nieuwe leden besteed moeten blijven worden.

Daartoe is het misschien geen gek idee, een propagandaconnnissariaat in te ste11en,

zod,at op dit gebiett wat beter en gecoih.oirreerder aan de weg getinrnterd kart worden.

wat de gelcizaken betreft moeten we er voor zorgen, dat het oud papier in de toe-

kcrnst voor onze sectie ook daaclwerkelijk rrwillstrt oplevert en m.a.w. nÍet meer

nodig is ter del<king van de lopende begroting. Er zal voorzichtig met de uitgaven

moeten worden omgesprongen.

voor dit alles is het nodig, dat er een beleid voor de wat langere termijn opge-

steld gaat worden. Een clergelijk beleidsplan zou m-isscrrien eens op de ledenverga-

dering aangeboden moeten worden, zodat ook de leden er het hi.rrne toe kunnen zeggen.

Vragen als rhoe werven we ledenr, rhoe te bezuinigeilr, rwat doen we met de opvang'

begeleiding en opleiding van onze (ieugd)ledent en rwat is ons standpunt t'a'v'

de accomodatier zullen in een dergelijk plan zeker aan de orde moeten komen'
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gaan spelen, maar het is goed als we er

gaan doen, In e1k geval zul1en we regel-

l-aten zien en op eventuele nieuwe ont-


