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Voorwoord 
 
Beste leden, ouders van jeugdleden, 
 
Traditiegetrouw is er ook dit jaar als jaarlijkse afsluiting van het seizoen de 
jaarvergadering, waarin we alle ontwikkelingen en gebeurtenissen de revue 
laten passeren. 
 
Wij hopen dat u als lezer de moeite neemt om de diverse jaarverslagen door 
te lezen. Deze geven u een indruk hoe het de vereniging het afgelopen jaar is 
vergaan en op welke wijze de diverse commissies hieraan hun bijdrage 
hebben geleverd. 
 
Ook is de jaarvergadering de plek waar we samen naar de toekomst kijken. 
Wat zijn de plannen voor nu en voor de lange termijn, en wat zijn de gevolgen 
hiervan voor u als lid of ouder. 
Graag horen wij ook uw mening hierover. 
 
Het seizoen sluiten we positief af. Er is weer veel werk verricht en er is op 
veel onderdelen vooruitgang geboekt. Veel gebeurt achter de schermen en 
een grote groep Klimoppers zijn hierin actief. Klimop is en blijft een vereniging 
voor en door de leden.  
Ook positief in wederom een stabiel ledenaantal en een positief financieel 
resultaat.  
Voldoende reden dus om tevreden te zijn. Graag delen wij deze tevredenheid 
met onze leden. 
En dit is ook weer een moment om te bedanken. Al die mensen die, in welke 
vorm dan ook, hun bijdrage hebben geleverd aan het afgelopen seizoen. Vele 
handen maken ook bij Klimop licht werk. 
 
Wij hopen op een mooie opkomst tijdens de jaarvergadering. 
 
Namens het bestuur van KV Klimop 
Ruud Ermens 
Secretaris 
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Uitnodiging jaarvergadering seizoen 2014/2015 
 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het 
bijwonen van de algemene jaarvergadering voor het seizoen 2014 - 2015. 
Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 26 augustus 2015 in 
de kantine aan de Beatrixlaan. 
Vanaf 19.30 uur liggen de financiële stukken ter inzage, waarna om 20.00 uur 
de vergadering zal starten. 
Wij hopen op uw komst. Afmelden voor deze vergadering kan door middel 
van een mail aan bestuur@kv-klimop.nl. 
 
Agenda: 

1. Opening door het bestuur 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen vorige jaarvergadering seizoen 2013-2014 
4. Diverse jaarverslagen 

Jaarverslag bestuur 
Jaarverslag Korfbaltechnische commissie (KTC) 
Jaarverslag accommodatiecommissie 
Jaarverslag promotie- en fondsenwervingscommissie  
Jaarverslag activiteitencommissie 
Jaarverslag rommelmarktcommissie 
Jaarverslag uitvoerende administratie 

5. Presentatie financiën 
6. Voorstel contributie seizoen 2015 - 2016. 

Dit voorstel wordt in de vergadering aan u toegelicht. 
7. Verslag kascontrole-commissie. 

Zittende leden zijn Ilse Derks en Riëtte van Bree.  
8. Bestuursverkiezing 

De vergadering wordt voorgesteld om Marly van Kemenade, Anja van 
Oosterhout, Martin Driessen en Ruud Ermens in het bestuur op te nemen. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Tiny Thijs. Tegenkandidaten kunnen zich 
voorafgaande aan de jaarvergadering bij het bestuur melden. 

9. Rondvraag 
10. Afsluiting 
 
Aansluitend aan de vergadering vindt de huldiging van enkele jubilarissen 
plaats. 
 
Graag zien wij u op 26 augustus.   
 
Bestuur KV Klimop 

  

mailto:bestuur@kv-klimop.nl
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Notulen jaarvergadering seizoen 2013-2014 
d.d. 29 september 2014 
 
Aanwezig:  
Anke Kerkers, Maria Madou, Anja van Oosterhout, Martine Driessen, Jos 
Cortooms, Mia Cortooms, Wies van Seccelen, Erik Swinkels, Rob Cortooms, 
Dirk Cortooms, Peter Driessen, Riëtte van Bree, Marion Adriaans, Ellen 
Hoeben, Trudy Bruggers, Ellis Feijen, Joep Feijen, Stefan Driessen, Heidi 
van Roy, Patricia van der Kruijs, Harrie Cortooms, Gisela Cortooms 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Carla van Bommel, Maarten van de Boomen, Hilde van Oosterhout, Karlijn 
Geelen, Ilse Derks, Erik Thijs, Irene Driessen, Hilde Ermens, Hetty van der 
Hulst, Edwin van der Hulst, Pim van der Put, Irene van der Put, Rinus 
Ceelen. 
 
Bespreking financiële stukken voor de vergadering 
De financiële stukken liggen vooraf ter inzage. Enkele leden maken van de 
gelegenheid gebruik deze in te zien en vragen te stellen.  
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een korte inleiding waarin ze onder 
andere stil staat bij het feit dat dit haar laatste keer is als voorzitter. Ze geeft 
aan dat het bestuur, na de bestuurlijke vernieuwing van vorig jaar, gewerkt 
heeft aan de stip op de horizon. Deze stip betekent dat we moeten blijven 
werken aan ledenwerving en een gezond kader. Ook willen we een 
gemengde vereniging blijven. De privatisering zoals de gemeente dit wil 
betekent voor Klimop een belangrijke afweging die het komend seizoen 
gemaakt zal moeten worden.  
Ze bedankt iedereen die aan het samenstellen van het boekje heeft gewerkt 
en speciaal Lotte en Martine als redactie. 
 
Notulen jaarvergadering seizoen 2012-2013 
De notulen worden zonder verdere aanvulling goedgekeurd. De voorzitter 
bedankt Tiny voor het maken van de notulen. 
 
Jaarverslag Hoofbestuur 
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
Jaarverslag KTC 
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
Jaarverslag uitvoerende commissie 
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 
 



Jaarvergadering Korfbalvereniging Klimop – Asten seizoen 2014-2015 5 
 

Jaarverslag evenementencommissie 
Er wordt gevraagd of er dit jaar een vrijwilligersavond wordt georganiseerd. 
Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad de bedoeling is. Zoals gebruikelijk 
wordt dit om beurten door een commissie gedaan, dit jaar is de 
accomodatiecommissie aan de beurt.  
Er wordt nog aangevuld op het verslag dat Jolijn stage heeft gelopen bij deze 
commissie en hierin erg goed heeft kunnen helpen, waarvoor dank. 
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
Jaarverslag promotie en fondsenwervingscommissie 
Er wordt aangegeven dat het verslag geen melding maakt van de 
sponsordeal die we hebben afgesloten met Willem/Erima.  
Roos van de Beuken is bereid gevonden deze commissie te komen 
versterken, aangezien Rudy Bruggers is gestopt als kartrekker van deze 
commissie.  
Er wordt aangegeven dat de Klimop Courant niet wordt verstuurd aan 
steunleden. Het staat wel op de site. Het bestuur geeft aan te zullen bekijken 
hoe dit anders aan te pakken, bijvoorbeeld door een digitale versie rond te 
mailen of op facebook te zetten. 
Martine geeft aan dat Lotte volgend jaar het boekje niet langer wil maken. 
Ook Martine zelf, die de nieuwsbrief maakt, wil hier na dit seizoen mee 
stoppen. Het bestuur bedankt hen voor het vele werk. Anja zal met Martine 
en Lotte rond de tafel gaan hoe dit samen op te lossen.   
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
Jaarverslag rommelmarktcommissie 
Er wordt aangegeven dat er elk jaar minder handjes vanuit Klimop zelf 
komen. De rommelmarktcommissie vindt dit jammer en vraagt aan de 
vereniging om hier actie op te ondernemen. Het bestuur neemt dit mee en zal 
op korte termijn met de commissie rond de tafel gaan. Er wordt gereageerd 
dat onze seniorenleden al op veel vlakken actief zijn en dat we voor dit soort 
zaken wellicht meer naar de ouders van jeugdleden moeten kijken.  
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
Jaarverslag accomodatiecommissie 
Er wordt aangegeven dat er wel erg veel onkruid rondom het veld en bij de 
kantine staat. De jaarlijkse poetsdag is mogelijk niet genoeg, voorstel is dit 
twee keer per jaar te gaan doen, aan het einde en bij het begin van het 
seizoen. Het bestuur neemt dit mee naar de accomodatiecommissie. 
Er wordt aangegeven dat er wel erg veel zand op het kunstgras ligt. Het 
bestuur geeft aan dat dit normaal is bij dit type kunstgras. 
Er wordt verzocht om aan Roos door te geven dat ze bij het eventueel 
verhuren van de kantine dit eerst moet checken bij de 
evenementencommissie, omdat er eventueel een activiteit gepland kan 
staan. Eigen activiteiten gaan in principe voor op mogelijke verhuur. 
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Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
Contributievoorstel 
Na een korte uitleg van Tiny zijn er geen vragen en wordt het voorstel door 
de vergadering aangenomen.  
 
Financieel verslag 
Voor de jaarvergadering hebben de financiële stukken ter inzage gelegen en 
was er gelegenheid om vragen te stellen aan de penningmeester. Tiny licht 
kort toe dat we een positief jaar hebben gedraaid. Met name uit onze acties 
en uit de kantine is veel meer geld binnen gekomen. Complimenten hiervoor 
gaan vooral uit naar de evenementencommissie.  
 
Kascontrole 
Zittende leden waren Ilse Derks en Stefan Driessen. Zij hebben de stukken 
steekproefsgewijs bij de penningmeester gecontroleerd. Zij doen het voorstel 
de penningmeester decharge te verlenen voor het door haar gevoerde beleid. 
Stefan treedt af als lid van de kascontrolecommissie. Riëtte van Bree meldt 
zich aan als nieuw lid voor komend jaar. Tiny wordt bedankt voor het 
opstellen van de financiële stukken.  
 
Bestuursverkiezing 
Mariette licht kort toe waarom Bart Ceelen en Bart van Mierlo dit jaar zijn 
afgetreden als bestuurslid. Bart van Mierlo zal nog wel actief blijven voor de 
KTC en Bart Ceelen blijft actief op het vlak van sponsoring. Mariette zelf 
treedt af als bestuurslid en als waarnemend voorzitter na vele jaren actief te 
zijn geweest in diverse bestuursfuncties. Ze blijft wel namens Klimop actief 
als vertegenwoordiger in het regiobestuur. Het bestuur bedankt Bart, Bart en 
Mariette voor hun bijdrage aan het bestuur en aan de vereniging.  
Het bestuur draagt Anja van Oosterhout voor als nieuw bestuurslid. Hierdoor 
krijgt het bestuur de volgende samenstelling: Tiny Thijs, Ruud Ermens, Martin 
Driessen en Anja van Oosterhout. Joep Feijen en Marly van Kemenade 
zullen dit jaar als aspirant bestuurslid meedraaien en mogelijk in de loop van 
het jaar als formeel bestuurslid toetreden. 
De vergadering stemt in met het nieuwe bestuur.  
 
Rondvraag 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. De voorzitter vraagt of er 
nog iemand gebruik wil maken van de rondvraag.  
 
Er wordt gevraagd waarom er geen nieuwe voorzitter is. Ruud en Tiny leggen 
uit dat geen van de bestuursleden dit wil. De bestuursleden zullen waar nodig 
deze rol op hen nemen.  
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Er wordt gevraagd of  er nog een vaste telefoon is voor de kantine. Nee, die 
is er momenteel niet. Er wordt een mobiel geregeld zodat de kantine toch 
bereikbaar blijft.  
 
Er wordt gevraagd waarom niet alle familie-aangelegenheden op de site 
staan. Martin legt uit dat we dit enige tijd geleden hebben gecommuniceerd. 
Alleen als leden zelf aangeven het op prijs te stellen dat we een bericht 
plaatsen, zullen we dit doen.  
 
Ellis geeft aan dat ze vragen heeft over hoe Klimop omgaat met jubilea. Ze is 
zelf al langer dan 40 jaar lid en heeft hier nooit iets van gehoord. Het bestuur 
geeft aan dat deze gegevens uit Sportlink komen en niet altijd juist blijken te 
zijn. Het bestuur zal actie ondernemen om deze gegevens duidelijk te krijgen 
en nogmaals via de site communiceren hoe wij met jubilea omgaan.  
 
Er wordt gevraagd hoe het sleutelbeleid is, als je stopt als actief lid, vraagt 
niemand aan je om de sleutel in te leveren. Wie heeft een sleutel en wie 
bewaakt dit? Het bestuur zal dit oppakken.  
 
Er wordt gevraagd waarom we geen gebruik kunnen maken van de lege 
kleedkamers van NWC. Het bestuur geeft hierover uitleg.  
 
Er wordt gevraagd of er gekeken kan worden naar het apart douchen voor 
jongens. Het bestuur geeft aan dat in de gevallen dat dit een probleem is, er 
altijd in het scheidsrechterslokaal gedoucht kan worden.  
 
Er wordt gevraagd of het sponsorbord nog gaat komen waar vorig jaar geld 
voor bij elkaar is gehaald. Ruud geeft aan dat deze inmiddels klaar zijn en 
alleen nog opgehangen moeten worden.  
 
Ruud geeft aan dat we op 15 oktober een evaluatieavond organiseren voor 
alle leden van de commissies. We kijken dan terug naar het afgelopen 
seizoen en evalueren wat goed ging en wat beter kon. De uitnodiging 
hiervoor wordt nog verstuurd en via de site bekend gemaakt. 
Mariëtte bedankt alle leden en ouders van (jeugd-)leden voor ieders 
aanwezigheid en inbreng en sluit hiermee het formele gedeelte van de 
vergadering. 
 
Hierna gaan we over tot de huldiging van onze jubilarissen. Harrie Cortooms 
en Peter Driessen worden door Mariette in de bloemen gezet en gefeliciteerd. 
Mariette spreekt hen toe en bedankt hen namens bestuur en vereniging. 
Peter is 25 jaar lid en Harrie al 40 jaar. Carla van Bommel (ook 40 jaar) is 
helaas op deze avond verhinderd.  
 
Hierna is Mariette zelf aan de beurt. Niet alleen is zij 40 jaar lid, ze neemt na 



Jaarvergadering Korfbalvereniging Klimop – Asten seizoen 2014-2015 8 
 

vele jaren ook afscheid van het bestuur. Voor vele mensen jarenlang het 
gezicht van Klimop. Al eerder is ze gestopt als voorzitter maar toen de 
situatie zich voordeed dat er geen voorzitter voorhanden was, fungeerde ze 
nog enkele jaren als waarnemend voorzitter. Tiny spreekt namens het 
bestuur en de vereniging onze grote dank uit voor alles wat ze voor Klimop 
heeft gedaan. Mariette zal als bestuursadviseur actief blijven en 
vertegenwoordigt Klimop tijdens regio-vergaderingen.  
 
Daarmee komt een einde aan deze jaarvergadering. 
 
 
September 2014,   
Ruud Ermens, secretaris KV Klimop 
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JAARVERSLAG BESTUUR 2014-2015 
 
Het afgelopen seizoen 2014-2015 heeft voor Klimop in het teken gestaan van 
verdere uitbouw en professionalisering. Na de wijzigingen in de 
verenigingsstructuur stond het vorige seizoen in het teken van vele personele 
wisselingen. Het afgelopen seizoen is dit gelukkig veel beter gegaan, al 
moeten we helaas ook constateren dat er wederom wisselingen in het 
bestuur hebben plaatsgevonden.  
 
Bezetting bestuur 
De procedure om een voorzitter te vinden heeft het afgelopen jaar prioriteit 
gekregen van het bestuur. Dit heeft onder andere geleid tot een advertentie in 
het Peelbelang en op diverse sites. Daarnaast is er met meerdere mensen 
gesproken en contact geweest. Helaas heeft dit alles nog niet geleid tot een 
kandidaat.  
Het afgelopen jaar heeft Tiny Thijs moeten besluiten om haar werk voor het 
bestuur als penningmeester te beëindigen. Gelukkig kunnen we aspirant 
bestuurslid Marly van Kemenade voordragen om tot het bestuur toe te treden. 
Dit heeft wel als gevolg dat we moeten schuiven met enkele functies binnen 
het bestuur. Ook de verdeling van contactpersonen voor alle commissies zal 
gaan veranderen. In de jaarvergadering zullen we dit verder toelichten.                                                   
 
Ledenwerving 
Ondanks het feit dat er geen extra specifieke acties zijn ondernomen om 
extra leden te werven, lukt het ons voor het tweede jaar achter elkaar om ons 
ledenaantal stabiel te houden. Vooral de kangoeroeclub, het schoolkorfbal en 
de Sportstuif dragen hieraan bij. Maar misschien nog wel belangrijker, er zit 
leven in onze brouwerij en dat spreekt mensen aan! 
 
Initiatieven 
Vanuit het bestuur zijn het afgelopen jaar initiatieven genomen en 
ondersteund om diverse verbeteringen aan te brengen, soms aangedragen 
door commissies of door individuele leden. Denk hierbij aan de aanschaf van 
de picknicktafels, de nieuwe geluidsinstallatie, de twee borden met huisregels 
bij de entree van onze velden, de schoonmaakactie van de stoep voor de 
kantine, de hernieuwde en succesvolle vrijwilligersavond en het uitbreiden 
van het aantal mailadressen (o.a. bestuur@kv-klimop.nl). We denken 
hiermee bij te dragen aan verdere professionalisering van onze vereniging en 
aan een betere uitstraling van onze accommodatie/vereniging. Ook voor 
komend seizoen willen we dit soort initiatieven blijven oppakken en we 
nodigen ook graag een ieder uit ideeën in te brengen. Een eerste concrete 
actie hierin is het oprichten van een jubileumcommissie. In 2017 bestaat 
Klimop al weer 70 jaar en dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De 
eerste stappen om een commissie hiervoor in het leven te roepen zijn 

mailto:bestuur@kv-klimop.nl


Jaarvergadering Korfbalvereniging Klimop – Asten seizoen 2014-2015 10 
 

inmiddels gezet. Graag nodigen wij een ieder uit zich te melden die hier een 
steentje aan bij wil dragen.  
 
Samenwerking 
Het afgelopen jaar is er vanuit het bestuur nadrukkelijk energie gestoken in 
samenwerking met andere verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn de Gilde-
dagen, die gebruik hebben gemaakt van ons terrein. Ook de actie die we 
samen met TWC hebben opgezet om de opbrengst van de Rabo Clubactie te 
vergroten, is hier een positief voorbeeld van. Recent heeft NIOBE haar 
jaarlijkse pinkstertoernooi op onze locatie gehouden. Uit deze laatste actie is 
contact ontstaan tussen het bestuur van KV Klimop en het bestuur van 
NIOBE om te onderzoeken of verdere samenwerking ook op andere 
gebieden kansen kan bieden.  
 
Beleid en bestuur 
Eind 2014 is het initiatief genomen een evaluatiebijeenkomst te organiseren 
met alle  commissieleden en het bestuur. Dit is een geslaagde bijeenkomst 
geweest waarbij we zijn gekomen tot meerdere verbeterpunten. Begin 2015 
is dit met alle kartrekkers vertaald in acties en een aangepaste kaderbrief. 
Inmiddels is besloten dit jaarlijks te herhalen en afgelopen juli heeft deze 
evaluatiebijeenkomst wederom plaatsgevonden.  
 
Algemeen 
Een positief gevoel levert dit afgelopen seizoen zeker op. Veel stappen 
vooruit en we zien een gezonde groeiende vereniging. Wel zijn er natuurlijk 
zorgen. De keuze om onze accommodatie wel of niet te privatiseren lijkt maar 
niet vooruit te komen, onder andere door de vele bestuurswisselingen. Ook 
onze relatief kleine groep senioren hebben we heel hard nodig en willen we 
graag binnen boord houden. We hebben het vertrouwen dit aan te kunnen, 
juist omdat we weten dat er een grote groep Klimoppers met enthousiasme 
en energie wekelijks klaar staat. Hiervoor danken wij alle leden, ouders van 
leden en andere Klimoppers voor hun bijdrage het afgelopen seizoen. 
 
Bestuur KV Klimop 
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Jaarverslag Korfbal Technische Commissie 2014 - 2015 
 
De Korfbal Technische Commissie startte het seizoen 2014-2015  in de 
volgende samenstelling: Rob Cortooms, Jorn van Laarhoven, Ellis Feijen, 
Hilde van Oosterhout, Hetty van der Hulst en Anke Kerkers. 
 
Erik Thijs had voorafgaand aan het seizoen aangegeven te stoppen met zijn 
rol als scheidsrechterscoordinator en scheidsrechter en Bart van Mierlo had 
aangegeven geen onderdeel meer uit te maken van de KTC maar nog wel de 
trainingen van de selectie (1 x per week) te willen verzorgen. 
 
Anke Kerkers werd bereid gevonden om toe te treden tot de KTC en de rol 
van scheidsrechterscoordinator op zich te nemen. 
 
Senioren 
Klimop 1 bestond bij aanvang van het seizoen uit 5 dames en 5 heren, en 
Klimop 2 startte de competitie met 7 dames en 5 heren. 
 
Bart van Mierlo was weer verantwoordelijk voor de donderdagtraining, de 
andere training werd weer verzorgd door spelers van de selectie. Rob 
Cortooms was de coach van Klimop 1, Klimop 2 had geen coach en enkele 
spelers namen bij de wedstrijden het voortouw tijdens de besprekingen en 
het aanvoerderschap. 
 
Klimop 1 
Klimop 1 kende een matige start, mede door enkele blessures, maar kon 
uiteindelijk terugkijken op een prima seizoen. 
 
Veldcompetitie 
De start van de 1e helft van de veldcompetitie was nog prima maar eindigde 
met vier nederlagen op rij op een teleurstellende 6e plek in de rangschikking 
(2 overwinningen, 5 nederlagen). Bij de aanvang van de 2e helft van de 
veldcompetitie was de taak duidelijk: handhaving in de 3e klasse. De eerste 3 
wedstrijden (Ready ’60, Keep Fit ’70 en Melmac) werden gewonnen en ze 
wisten zich dan ook vrij snel veilig te spelen. Door uiteindelijk alleen nog te 
verliezen van de kampioen DKB en nummer 2 Triade eindigde Klimop 1 op 
een nette 3e plek in de eindrangschikking. 
 
Zaalcompetitie 
In de zaalcompetitie verloor Klimop 1 al snel zijn aanvoerder Jorn van 
Laarhoven door een zware knieblessure. Zijn plek werd ingevuld door Kay 
Lommen, die daarvoor al geruime tijd meetrainde met de selectie. 
Klimop 1 speelde een sterk zaalseizoen waarbij het thuispubliek enkele keren 
getrakteerd werd op vele doelpunten. Kampioen DKB was een paar maten te 
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groot maar van de andere tegenstanders wist Klimop 1 wel te winnen. Dit 
resulteerde in een zeer knappe 2e plek in de eindrangschikking. 
Deze 2e plek gaf recht op een beslissingswedstrijd voor promotie naar de 2e 
klasse. Echter na overleg tussen de KTC en het team werd besloten hiervan 
af te zien. Met de wetenschap dat enkele spelers zouden stoppen en op 
kamers zouden gaan, werd besloten om af te zien van deze wedstrijd. 
 
Klimop 2 
Klimop 2 speelde het gehele seizoen in veel verschillende opstellingen. 
Gelukkig werden ze geholpen door andere senioren en enkele aspiranten. 
Met name in de zaalcompetitie en de 2e helft van de veldcompetitie werd het 
merendeel van de wedstrijden gewonnen en werd het zelfs in de 
laatstgenoemde competitie kampioen. 
 
Veldcompetitie 
In de 1e helft van de veldcompetitie eindigde Klimop 2, met enkel nederlagen, 
als laatste in de rangschikking. De 2e helft van de veldcompetitie, een klasse 
lager, wist Klimop 2 het kampioenschap binnen te slepen door 4 wedstrijden 
te winnen, 1 gelijk te spelen en slechts 1 wedstrijd te verliezen. 
 
Zaalcompetitie 
In de zaalcompetitie waren de resultaten wisselvallig, er werd 5 keer 
gewonnen en 5 keer verloren. Hiermee eindigde Klimop 2 op de 3e plek. 
 
Niet spelende leden 
De niet spelende leden hadden dit seizoen de keuze om mee te trainen met 
de selectie. Ze konden dan kiezen tussen dinsdag of donderdag (veld) en 
donderdag of vrijdag (zaal). Diverse niet spelende leden hebben hier gebruik 
van gemaakt. 
 
Recreanten 
De recreanten werden ook dit seizoen op donderdagavond weer getraind 
door Marcel Driessen.  
 
Aankomend seizoen 
In de loop van het seizoen werd duidelijk dat een aantal senioren zou gaan 
stoppen en dat een tweede seniorenteam hierdoor in gevaar zou komen. 
Vanaf dat moment is de KTC een groot aantal oud-leden gaan aanschrijven. 
Op een gegeven moment leek het er zelfs op dat we het nieuwe seizoen 
zouden kunnen gaan starten met 3 teams. Nadat er toch redelijk wat 
personen afgehaakt waren, was de conclusie dat het seizoen 2015-2016 zou 
bestaan uit 2 teams, Klimop 1 en Klimop 2/midweek. Dat laatste team zal in 
de veldcompetitie op de dinsdagavond hun wedstrijden gaan afwerken en in 
de zaal competitie gewoon in het weekend. 
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Naast deze 2 teams zijn er nog diverse (nieuwe) personen die alleen gaan 
trainen en een groep recreanten die alleen trainen. 
Op het moment van schrijven is de KTC nog aan het onderzoeken of er 
externe trainers haalbaar zijn die de senioren kunnen gaan trainen. Voor de 
coaching van Klimop 1 hebben we Jorn van Laarhoven bereid gevonden de 
coaching voor zijn rekening te nemen. Op het moment dat hij volledig 
hersteld is van zijn knieblessure zullen we kijken hoe dit verder ingevuld zal 
gaan worden. Vooralsnog is er ook komend seizoen voor Klimop 2/midweek 
geen vaste coach beschikbaar.  
 
Jeugdafdeling 
Het seizoen werd gestart met 8 jeugdteams, te weten 2 gemengde teams 
(aspiranten C1 en pupillen E1) en 6 dames teams (aspiranten B1, C2 en C3, 
pupillen D1 en D2, pupillen F1). Tevens zijn er door het seizoen heen diverse 
Kangoeroetrainingen (3 t/m 6 jaar) gegeven, die goed bezocht werden. 
 
Klimop B1 
Dit team presteerde wisselvallig en wist in de 1e helft van de veldcompetitie 
en zaalcompetitie maar weinig wedstrijden te winnen en eindigde in beide 
competities één na laatste. In de 2e helft van de veldcompetitie speelde het 
team een klasse lager waarbij de dames meestreden om het kampioenschap. 
Euro Girls B1 was echter een maatje te groot waadoor Klimop als 2e 
eindigde.  
 
Klimop C1 
Dit gemengde team werd in de 1e helft van de veldcompetitie kampioen en 
wist in de zaalcompetitie in een hogere klasse een 2e plaats te behalen. In 
dezelfde klasse wist Klimop C1 in de 2e helft van de veldcompetitie het 
kampioenschap wel binnen te slepen. 
 
Klimop C2 
Dit team werd in de 1e helft van de veldcompetitie kampioen en speelde in de 
2e helft van de veldcompetitie een klasse hoger, waarin ze als 3e eindigde. 
Ook in de zaalcompetitie eindigde Klimop C2 als 3e. 
 
Klimop C3 
Dit team speelde in de 1e helft van de veldcompetitie en in de zaalcompetitie 
in een te hoge klasse waarin bijna alle wedstrijden verloren gingen (1 
overwinning). Gedurende het seizoen was Klimop C3 steeds meer gewaagd 
aan de tegenstanders, maar wist het in de 2e helft van de veldcompetitie 
helaas niet te winnen. 
 
Klimop D1 
Dit team werd in de 1e helft van de veldcompetitie nog tweede achter KSV D1 
maar wist dit team in de zaalcompetitie wel achter zich te houden en werd 
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ongeslagen kampioen. De 2e helft van de veldcompetitie werden ze een 
klasse hoger ingedeeld.  Hier wist men een aantal verdienstelijke wedstrijden 
te spelen en eindigde uiteindelijk met 2 overwinningen en 4 nederlagen als 
zesde. 
 
Klimop D2 
Dit 1-vaks-team werd zowel in de 1e helft van de veldcompetitie als in de 
zaalcompetitie 3e tegen dezelfde tegenstanders. In de 2e helft van de 
veldcompetiie kwamen ze andere tegenstanders tegen, en ook toen werd 
Klimop D2 weer 3e. 
 
Klimop E1 
Dit gemengde 1-vaks-team werd in de 2e helft van de veldcompetitie 3e en in 
de zaalcompetitie 2e. In de 2e helft van de veldcompetitie waren er veel 
nieuwe tegenstanders en eindigde Klimop E1 als vijfde. 
 
Klimop F1 
Dit 1-vaks-team eindigde de 1e helft van de veldcompetitie in de middenmoot 
en steeg boven zichzelf uit in de zaalcompetitie, waar het zeer verrassend 
kampioen werd. Tijdens de 2e helft van de veldcompetitie werden ook wat 
nieuwe speelsters ingepast en eindigde het wederom in de middenmoot. 
 
Aankomend seizoen 
In de loop van het seizoen werd al aangegeven dat er, waar mogelijk, meer 
ingedeeld zou gaan worden op prestatie. Daarbij is gekeken naar talent, 
gedrevenheid, trainingsopkomst, leergierigheid en discipline. Hierbij is 
overlegd met de trainers en coaches van het afgelopen seizoen. Daarnaast 
spelen natuurlijk de leeftijd van het kind en de gemiddelde leeftijd van het 
team ook mee.  
 
In het seizoen 2015-2016 wordt gestart met 9 jeugdteams, te weten 2 
gemengde teams (aspiranten B1 en pupillen E1) en 7 damesteams 
(aspiranten B2, C1 en C2, pupillen D1, D2, E2 en F1).  
 
Kader 
Dit seizoen hadden we bij bijna alle teams minimaal 2 trainers en 2 coaches. 
Hierdoor was het mogelijk dat Klimop C1, C2 en D1 allen 2 keer in de week 
trainden. Helaas maar in enkele gevallen personen die een dubbelrol hadden 
(zowel trainer als coach).  
 
Aankomend seizoen 
Het kader voor komend seizoen is op dit moment nog niet helemaal rond, er 
zijn nog een aantal lege plekken bij trainers/coaches. Hierdoor kunnen 
sommige jeugdteams bijvoorbeeld maar 1 keer trainen in de week. We zien 
dat steeds meer taken worden uitgevoerd door een kleine club senioren en 
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een groep enthousiaste ouders van jeugdleden. Mochten de vacatures niet 
opgevuld worden, dan zullen we een beroep moeten doen op ouders van 
onze jeugdleden. 
 
Scheidsrechters / Jeugdwedstrijdleiders 
Dit seizoen moesten er 16 uitwedstrijden gefloten worden, die Erik Thijs de 
laatste jaren voor zijn rekening nam. Een groep senioren (Martin Driessen, 
Tom Derks, Dirk Cortooms, Rob Cortooms, Rens van Heugten, Kay Lommen 
en Will van de Kruijs) hebben deze taak op zich genomen. William Borgers 
heeft bijna alle wedstrijden van Klimop 2 en nog een heel aantal 
jeugdwedstrijden gefloten. 
De overige wedstrijden werden weer verdeeld onder de spelende (en enkele 
vrijwillige niet-spelende) senioren. Alle wedstrijden zijn weer gefloten, in 
enkele gevallen kwam de ingedeelde jeugdwedstrijdleider helaas niet 
opdagen. Dit werd gelukkig wel opgevangen door een andere vrijwilliger. 
Jorn van Laarhoven zou de cursus KNKV-scheidsrechter gaan volgen, maar 
dit is er door zijn blessure niet van gekomen. De inschrijving voor de cursus is 
echter een jaar geldig en zal door Jorn of een ander nog gevolgd gaan 
worden. 
 
Aankomend seizoen 
Ook komend seizoen zullen een aantal uitwedstrijden gefloten moeten 
worden. Op dit moment is bekend dat in ieder geval Rens van Heugten de 
cursus KNKV-scheidsrechter gaat volgen en er zullen naar verwachting 
meerdere volgen. 
Om de jeugdwedstrijden in de toekomst niet alleen door de senioren te laten 
fluiten en de oudere aspiranten alvast voor te bereiden op het fluiten van 
(jeugd)wedstrijden, zullen zij komend seizoen de basiscursus scheidsrechter 
gaan volgen. 
 
Toernooien 
De damesteams hebben aan het begin van het seizoen weer deelgenomen 
aan het regiotoernooi, ditmaal in Ommel. 
 
Aankomend seizoen 
Op zaterdag 29 augustus 2015 zullen de jeugdteams, behalve Klimop B1 en 
E1, op toernooi gaan in Vlierden, bij DOT. Meer info volgt nog. 
 
Beleid 
Halverwege dit seizoen werd ons vanuit het bestuur gevraagd om een start te 
maken met het opstellen van een meer-jaren-visie m.b.t. beleid kader Klimop. 
Dit hebben we in een brainstormsessie wat breder getrokken en het grofweg 
onderverdeeld in 6 onderdelen: 

- Senioren 
- Kader senioren 
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- Jeugd 
- Kader jeugd 
- Scheidsrechters / jeugdwedstrijdleiders 
- Opleidingen 

Van ieder onderdeel zijn we met enkele punten aan de slag gegaan, o.a.: 
- Veel oud-leden zijn benaderd om weer te gaan spelen/trainen en er zijn 

diverse personen die dat ook gaan doen 
- Externe trainers/coaches zijn benaderd, op dit moment zijn er nog 

gesprekken gaande 
- De Kangoeroeclub is weer verder opgepakt door Tiny en Patricia 
- Komend seizoen zullen de oudere aspiranten de basiscursus 

scheidsrechter gaan volgen  
 
Slotwoord 
De Korfbal Technische Commissie wil iedereen bedanken die zich dit seizoen 
heeft ingezet voor onze senioren en jeugdafdeling. Allereerst zijn dit de 
trainers en coaches, die iedere week weer klaarstonden voor de teams. 
Daarnaast willen we de scheidsrechters / jeugdwedstrijdleiders, alle 
chauffeurs, zaalwachten, bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. 
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Jaarverslag Accommodatiecommissie 2014-2015 
 
Leden: Anita Verhees, William Borgers, Joan Bruijstens, Trudy Bruggers, 
Roos van den Beuken, Hetty en Edwin van der Hulst. 
 
Kantinebeheer en -inkoop: 
Voor de kantine is het weer een goed jaar geweest met aardig wat omzet. De 
inkoop blijft nog steeds lastig maar is wel het afgelopen jaar een stuk beter 
gegaan.  
 
Kantinebezetting: 
De kantinebezetting voor het afgelopen seizoen is prima verlopen. Iedereen 
die een keertje kantinedienst heeft gedraaid, willen we daarvoor hartelijk 
bedanken. De zaterdagen en zondagen waren goed ingevuld. Er werd soms 
op het laatste moment nog een wedstrijd verzet en dan is het wel even lastig 
om nog iemand voor de bardienst te regelen. In een aantal gevallen heeft een 
team zelf hun eigen bardienst gedaan, omdat ze als enigste moesten spelen. 
We verwachten volgend seizoen wel wat meer mensen nodig te hebben, 
omdat we ook met meer jeugdteams gaan spelen. Dus ouders/leden als je 
toch van plan bent om te komen kijken naar je zoon of dochter, misschien 
kun je dan een keertje helpen achter de bar! 
 
Kantine verhuur: 
Het verhuren van de kantine gaat steeds beter. We kunnen op de site in de 
kantine-agenda de reservering vast leggen. Verhuur vindt alleen plaats aan 
leden van Klimop. De prijzen hiervoor zijn als volgt: 
Verhuur kantine volwassenen feest zonder afname drank:  € 150,- 
Verhuur kantine volwassenen feest met afname drank: € 75,- 
(prijzen drank zoals bekend in de kantine) 
Verhuur kantine kinderfeest € 75,- 
Verhuur sta-tafels € 5,- per stuk (3 stuks) 
Verhuur koelkasten € 12,50 (2 stuks) 
Verhuur muziek installatie € 20,- 
Voor interesse in de huur van de kantine of materialen, stuur een mail naar 
Roos van den Beuken roosbeuk_@hotmail.com. 
 
Schoonmaak: 
Het poetsen is goed verlopen. Ieder jaar worden er nieuwe contactpersonen 
per team aangewezen. De opkomst is hierbij echter helaas niet altijd groot. 
We hebben ook een grote schoonmaakochtend gehad met verschillende 
vrijwilligers. Bedankt hiervoor aan iedereen die hierbij geholpen heeft. Dit was 
een kleine groep enthousiaste Klimoppers. Misschien moeten we gaan kijken 
hoe we de grote schoonmaak anders kunnen gaan invullen om toch meer 
mensen de kans te geven om te komen helpen. Een nadeel bij het 

mailto:roosbeuk_@hotmail.com
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schoonmaken is dat alles wat verouderd is en dat daardoor niet meer alles 
goed schoon wordt. 
 
Onderhoud: 
Voor het onderhoud zijn we op zoek naar één of meerdere vrijwilligers die 
ons hiermee willen helpen. Heb je interesse en tijd, geef dan een seintje aan 
de leden van deze commissie. 
 
 
Jaarverslag promotie- en fondsenwervingscommissie 2014 -2015 
 
Dit jaar is de sponsorcommissie nieuw leven ingeblazen. We zijn begonnen 
met het maken van een sponsorbeleid voor de komende 3 tot 5 jaar, waarbij 
de speerpunten zijn: 

1) Minimaal € 750,- per jaar te groeien in sponsorinkomsten; 
2) Het vinden van een nieuwe hoofdsponsor; 
3) Het vinden van een shirt sponsor voor alle jeugdteams (waarbij de 

mogelijkheid blijft bestaan om een individueel team te sponsoren). 
 
Tot heden zijn we er in geslaagd om: 

1) 3 nieuwe bord-sponsoren aan te trekken; 
2) Een shirt-sponsor voor het tweede team aan te trekken; 
3) Picknicktafels aan te schaffen tegen gereduceerd tarief (waarvoor dank 

aan Wiegers XL); 
4) Nieuwe shirts voor een aantal jeugdteams (via gespaard bedrag Bij 

Willem). 
 
Het komende seizoen willen we verder in gesprek met Erima en Bij Willem 
om het contract verder vorm te geven en af te ronden. Daarnaast hebben we 
een lijst gemaakt van oude sponsoren (onder meer de oude bordsponsors in 
de kantine) en die willen we aan het eind van het seizoen allemaal nog een 
keer benaderd hebben om te kijken of ze open staan voor sponsoring. 
 
Los hiervan zijn de jaarlijkse acties om fondsen te werven natuurlijk ook weer 
opgepakt. De Rabo Clubkas, Plus-actie en de speculaasactie brengen elk 
jaar weer een fors bedrag naar onze vereniging. Dank aan iedereen die 
hieraan heeft meegeholpen. 
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Jaarverslag activiteitencommissie 2014-2015 
 
Leden: Sander van de Ven, Heidy van Roy, Erik Swinkels, Ludo van 
Deursen, Dirk Cortooms (namens de kampcommissie). 
 
De volgende activiteiten zijn het afgelopen seizoen georganiseerd: 

 Filmavond jeugd. Er zijn twee films gekeken in de kantine. Vrijwel alle 
jeugdleden zijn aanwezig geweest. 

 Rikavonden voor iedereen vanaf 16 jaar (19 avonden; okt 2014 t/m maart 
2015). We willen Antoon Driessen, Truus van de Kruijs en Erik Thijs 
bedanken voor het organiseren van deze zeer gewaardeerde avonden. 
Ook de dit jaar helaas overleden Piet van de Kruijs was hierin zeer actief. 

 Sinterklaas (27 november 2014). Drie zwarte pieten zijn met pepernoten 
en cadeautjes langs geweest op de training van de F- en E-jeugd in de 
tennishal.  

 KlimOpen (zondag 28 december 2014). Darttoernooi voor iedereen vanaf 
16 jaar.  We willen Rob Cortooms en John van Oosterhout bedanken voor 
de organisatie.  

 Schoolkorfbaltoernooi (29 en 30 december 2014). Toernooi voor alle 
schoolkinderen van groep 3 tot en met 8. Iets minder teams dan vorig jaar, 
maar vergeleken met schooltoernooien van andere Astense verenigingen 
kunnen we weer trots zijn met dit resultaat!  

 QuizNight (31 januari 2015). Een gezellige quizavond voor senioren, 
ouders en bekenden van de club. Opkomst: 9 teams van 4 personen.  

 Carnavalsdisco (7 februari 2015). Carnavalsavond voor alle jeugd + 
vriendjes en vriendinnetjes. Opkomst: 63 kinderen. 

 KlimOpen (zondag 22 maart 2015). Darttoernooi voor iedereen vanaf 16 
jaar. We willen Rob Cortooms en John van Oosterhout bedanken voor de 
organisatie. 

 Vlag maken + aansluitende activiteit (2 mei 2015). De vlaggen voor het 
jeugdkamp zijn gemaakt en aansluitend waren er nog korfbalspelletjes op 
het kunstgras.  

 Jeugdkamp (13 mei – 17 mei 2015). Thema: Amerika. Met 56 jeugdleden 
zijn we 5 dagen naar Mierlo op kamp geweest. We willen Dirk Cortooms, 
Anke Kerkers, Tessa van Mourik, Juultje Swinkels, Tom Derks, Hans 
Strijbosch en alle anderen die geholpen hebben bedanken voor de 
organisatie van deze geweldige dagen! 

 Laatste jeugdtraining (donderdag 4 juni 2015). De laatste training werd 
door de jeugdleden samen met ouders, trainers en coaches feestelijk 
afgesloten met knakworsten en hamburgers.  

 Kampioenentoernooi D (6 juni 2015). Spannend toernooi voor alle dames 
D-teams  uit de regio die afgelopen seizoen kampioen zijn geworden. 
We willen Pim van de Put graag bedanken voor de perfecte organisatie.  

 Koppelschieten 2015 (6 juni 2015). Als koppel probeer je zoveel mogelijk 
goals te maken. Met 16 jeugdkoppels en 47 seniorenkoppels was dit een 
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record opkomst! Ook hiervoor willen we Pim van de Put graag bedanken 
voor het vele werk dat hij verricht heeft.  

 
We zijn ons er bewust van dat er in het seizoen 2014/2015 minder 
jeugdactiviteiten georganiseerd zijn dan de jaren ervoor. We hebben hier bij 
het maken van de nieuwe agenda voor het komende seizoen 2015/2016 
zeker rekening mee gehouden.  
Verder willen we allen die bij één of meerdere activiteiten geholpen hebben 
hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet. Zonder jullie was het niet gelukt al 
deze super activiteiten te organiseren.  
 
Maatschappelijke stage 
Naast het organiseren van activiteiten is deze commissie ook 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de maatschappelijke stages binnen 
Klimop. Afgelopen seizoen hebben de volgende jeugdleden hun 
maatschappelijke stage binnen Klimop gelopen: Luc Geven, Lieke Feijen en 
Eric Joosten. 
Meer informatie of jezelf aanmelden? Neem contact op met Erik Swinkels. 
 
Wijziging binnen commissie: 
We hebben afgelopen seizoen Ludo van Deursen mogen verwelkomen 
binnen de commissie.  
 
De activiteitencommissie 
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Jaarverslag Rommelmarktcommissie 2014 - 2015 
 
De huidige commissie bestaat uit: 
Voorzitter:  Anne-Marie Koppens 
Secretaris:  Henny van den Boomen 
Overige leden: Martien Koppens 

Jan Verhees 
Jos van der Heijden 
Willy Cortooms 
Peter Bankers 
 

Ook dit jaar heeft de rommelmarkt weer het nodige geld opgebracht voor de 
vereniging. Door een strakke organisatie, met soms wat improvisatie, zag de 
hal er op zondagmorgen netjes en overzichtelijk uit. Naast de vele al 
jarenlang trouwe vrijwilligers die meewerken in het weekend van de 
rommelmarkt, hadden we dit jaar duidelijk minder actieve Klimop-leden die 
meewerkten. Gelukkig wel een aantal nieuwe medewerkers op zaterdag en 
op zondag. 
Aangezien de opbrengsten van de rommelmarkt voor de hele vereniging zijn, 
vinden we het als commissie absoluut noodzakelijk dat meer leden en/of 
ouders van jeugdleden zich in gaan zetten voor het slagen van deze activiteit. 
Hierover zijn we in gesprek met het bestuur.  
Het kost een paar uurtjes in het weekend en het levert iets op voor de 
vereniging waarvan je lid bent of bij betrokken bent omdat je kinderen er sport 
bedrijven. Lekker een paar uur sjouwen op vrijdagavond of op zaterdag, 
inrichten van kramen, verkopen op de zondag, de catering verzorgen, aan de 
kassa zitten, op maandag meehelpen alles weer opruimen etc etc. Kortom, 
genoeg te doen en een gevarieerd aanbod van werkzaamheden. Voor ieder 
wat wils !  
Dus, meld je aan bij een van de leden van de rommelmarktcommissie.     
 
Het bestuur van Klimop beheert de inkomsten van de rommelmarkt en zorgt 
ervoor dat de opbrengst op een goede manier besteed wordt. 
 
Het doet ons goed dat veel mensen van de afspraak gebruik maken om op 
de geplande zaterdagen spullen aan te leveren of na telefonische afspraak 
hun spullen te brengen. Vraag van ons aan iedereen die spullen aanbiedt is 
om alleen verkoopbare spullen aan te leveren.  
Tevens merken we dat het adverteren door het jaar heen een goede impuls is 
om spullen te brengen of op te laten halen. 
 
We zijn dus tevreden en zijn alweer gestart met de voorbereidingen voor de 
rommelmarkt  van 2016, die dan zal plaatsvinden op 13 maart. 
 
De volgende data staan voor het komende jaar op de planning: we gaan dan 
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sorteren in de loods en spullen kunnen op deze ochtenden gebracht worden. 
Ook kunnen er op deze dagen spullen opgehaald worden: 
26 september    
24 oktober   
28 november   
19 december 
23 januari 2016   
27 februari 2016 (alleen sorteren) 
 
Tevens heeft de rommelmarkt een aanhanger met huif in bezit. We willen alle 
Klimop-leden de gelegenheid bieden gebruik te maken van deze aanhanger. 
Deze is te huur voor € 15,00 per dag. Telefonisch te reserveren bij Martien 
Koppens, tel. 06-16 27 85 39. Dit telefoonnummer is tevens te gebruiken 
wanneer je een afspraak wilt maken om spullen te komen brengen.   
 
Namens de rommelmarktcommissie, 
Henny van den Boomen en Anne-Marie Koppens 
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Jaarverslag uitvoerende administratie 2014-2015 
 
De commissie “uitvoerende administratie” bestaat uit verschillende personen 
met losse functies. De commissie heeft dit seizoen niet bij elkaar gezeten, 
omdat de functies erg verschillen. Onderstaand een kort verslag per functie. 

 Financiële administratie (Irene): opgenomen in presentatie 

penningmeester. 

 Wedstrijdsecretariaat (Hilde): opgenomen in jaarverslag Korfbaltechnische 

Commissie. 

 Contract administratie (Christel): Er zijn weer wat nieuwe sponsoren 

bijgekomen dit jaar. Ze krijgen na betaling een bord langs het veld. De 

andere sponsoren hebben nog lopende contracten, zij hebben vorig jaar 

getekend voor 3 jaar. 

 Zaalhuur (Marly & Anke): De bond levert de speelnummers voor de 
gemengde teams nog steeds te laat aan, waardoor het moeilijk blijft om te 
voldoen aan de deadline die De Schop stelt voor het huren van de 
wedstrijduren. Overleg met Olympia en DOS over het inhuren van de 
trainingstijden ging dit jaar wat moeizaam. Er zijn veel te weinig zaaluren 
beschikbaar voor het aantal teams dat verdeeld moet worden. Gelukkig 
waren alle verenigingen bereid om te schipperen en zijn we er uiteindelijk 
toch uitgekomen. Daarnaast staan Olympia en DOS er voor open om 
contact te houden, zodat we ook de wedstrijduren zo goed en eerlijk 
mogelijk kunnen verdelen over de verenigingen. 

 Kleding (Hetty): Qua kleding is er na een druk vorig seizoen, dit jaar niet 
zo veel gebeurd. Wel zijn er voor de jeugd zwarte shirts ter beschikking 
gekomen (Bij Willem). Deze konden bij Hetty besteld worden. Mariette 
(GSB Berkers) drukte dan gratis de voornaam erop. Dit ter vervanging van 
de eerder gebruikte polo’s. Op de planning voor komend seizoen staan 
nieuwe wedstrijdshirts voor de jeugd. 

 Uitvoerend secretariaat (Karlijn): Er waren dit seizoen vrolijke (huwelijk, 
jubilarissen, kampioenen), maar helaas ook droevige gebeurtenissen 
(overlijden) Hierop is op gepaste wijze gereageerd en geacteerd. 

 Ledenadministratie (Ilse): Op dit gebied is er weinig veranderd ten 
opzichte van vorig seizoen. Het aantal leden ligt gelijk aan vorig jaar. De 
verdeling jeugdleden - senioren - steunleden is ook ongeveer gelijk 
gebleven. 

 Vervoer jeugd (Ilse): Voor het begin van elke competitie is het 
vervoersschema gemaakt en rondgestuurd en hierop zijn geen 
opmerkingen gekomen. 

  



Jaarvergadering Korfbalvereniging Klimop – Asten seizoen 2014-2015 24 
 

 
 

         Kaderbrief KV Klimop 2014-2015 
 

Missie 
 
KV Klimop is een korfbalvereniging die zowel sterk geworteld is in de lokale 

Astense gemeenschap als open staat voor groei naar buiten. De balans 
tussen gezelligheid en sportiviteit staat centraal in de vereniging waarbij we 
werken aan professionaliteit, een zo hoog mogelijk niveau van spel en een 

gestage groei van het aantal leden. Een goed imago voor zowel de 
vereniging in het bijzonder als voor de korfbalsport in het algemeen is 

hiervoor een vereiste. KV Klimop is een gemengde vereniging, waar jongens 
en meisjes, mannen en vrouwen, jong en oud, recreatieve en ambitieuze 

spelers, kortom iedereen, welkom is. 
 
 
Jaarvisie 
Voor het seizoen 2014-2015 willen we gaan werken aan concretiseren van 
het beleid, binnen de vereniging, aan het verbeteren van onze sportieve 
prestaties en aan het (nog) gezonder maken van onze club. Voorwaarde blijft 
dat we werken aan het verder verbeteren van het imago van onze vereniging 
en van de korfbalsport in het algemeen.  
 
 
Speerpunten 2015 
 Ledengroei door imagoverbetering gericht op de missie en jaarvisie van 

de vereniging. 
 Het invullen van alle openstaande vacatures binnen bestuur en 

commissies. 
 Verrichten van onderzoek naar haalbaarheid privatiseringsplannen 

gemeente. 
 Vergroten naamsbekendheid van KV Klimop en de korfbalsport, in het 

bijzonder onder kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar, met 
hierbinnen speciale aandacht voor jongens.  

 Communicatie verbeteren tussen commissies onderling, en commissies 
en bestuur 

  
 
 
Bestuur KV Klimop 
Asten, december 2014 
 


