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Voorwoord 
Beste Leden, ouders van jeugdleden, 

Evenals alle andere jaren sluiten we het seizoen af met de jaarvergadering. Tijdens de 

jaarvergadering bespreken we alle ontwikkelingen en gebeurtenissen van het afgelopen seizoen 

omtrent onze mooie, inmiddels 70 jarig bestaande, vereniging. 

Ook  is de jaarvergadering het moment om samen naar de toekomst te kijken, wat zijn de plannen 

voor nu en voor de lange termijn, en wat betekent dit voor onze leden. We zijn als bestuur erg 

benieuwd naar uw mening, en hopen dan ook op een grote opkomst tijdens de jaarvergadering. Het 

zou natuurlijk fantastisch zijn om u allen te mogen ontvangen, waarbij u vooraf de moeite neemt om 

de jaarverslagen welke zijn opgesteld door de diverse commissies door te nemen. De jaarverslagen 

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 dit seizoen is er door een ieder hard gewerkt en sluiten we het seizoen ondanks degradatie van 

ons vaandelteam in de buitencompetitie met een goed gevoel af. Wat hebben we genoten van ons 

70 jarig jubileum waarbij we veel leden en oud-leden op onze accommodatie hebben mogen 

verwelkomen. Ook beleidsmatig hebben we weer stappen voorwaarts  gezet, het overleg met de 

gemeente aangaande de privatisering is in volle gang, hier vertellen we u graag meer over tijdens de 

jaarvergadering. Klimop is een vereniging met zeer veel vrijwilligers welke met z’n allen gedurende 

het gehele seizoen veel werk verzetten. Of het nu gaat om het verzorgen van trainingen, onderhoud 

aan onze accommodatie of het fluiten van wedstrijden, we kunnen niet zonder onze vrijwilligers en 

zijn constant op zoek naar enthousiaste mensen die zich in willen zetten voor Klimop. Bent u die 

persoon of kent u iemand die zich wellicht in wil zetten als vrijwilliger dan horen we dat natuurlijk 

graag! 

Het ledenaantal is ook dit jaar stabiel gebleven, een blijvend punt van lichte zorgen. We zouden 

graag  een stijgende lijn willen zien met een groeiend ledenaantal. Ook volgend seizoen zullen we 

onze vereniging blijven promoten in de gemeente Asten om zodoende een groei in leden te mogen 

noteren. 

Het bestuur kijkt met een tevreden gevoel terug op afgelopen seizoen, graag delen we deze 

tevredenheid met onze leden. We willen dan ook iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, 

zijn/ haar bijdrage heeft geleverd aan het afgelopen seizoen. Door ieders inzet is dit jubileumjaar een 

mooi jaar geworden, bedankt allemaal! 

Wij hopen dat u als lid of ouder van jeugdlid de moeite neemt om de jaarvergadering bij te wonen, 

we rekenen op een mooie opkomst. 

Namens het bestuur van KV Klimop 

Bjorn van Oosterhout 

Voorzitter. 

  



3 
 

Uitnodiging en Agenda 
 

Geachte leden, ouders van jeugdleden, 

Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het bijwonen van de 

algemene jaarvergadering voor het seizoen 2016 – 2017. Deze vergadering zal worden gehouden op 

woensdag 6 september 2017 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 de voorzitter 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Notulen vorige jaarvergadering seizoen 2015-2016 

4. Diverse jaarverslagen 

a. Jaarverslag Accommodatiecommissie 

b. Jaarverslag Activiteitencommissie 

c. Jaarverslag Korfbal Technische Commissie (KTC) 

d. Jaarverslag Promotie- en fondsenwervingscommissie 

e. Jaarverslag Uitvoerende Administratie 

f. Jaarverslag Bestuur 

5. Presentatie financiën  

6. Voorstel contributie seizoen 2017-2018 

7. Verslag Kascontrole-commissie 

8. Bestuursverkiezing 

9. Rondvraag 

10. Afsluiting 
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Notulen jaarvergadering 2015-2016 
Datum vergadering: 14 september 2016 

Aanwezig:  

Bjorn van Oosterhout, Ruud Ermens, Anja van Oosterhout, Marly van Kemenade, Martin Driessen, 

Anke Kerkers, Hilde Ermens, Mariëtte van Bussel, Rob Cortooms, Ellis Feijen, Joep van Kemenade, 

Stefan Driessen, Riëtte van Bree, Irene van de Put, Rens van Heugten, Irene Driessen Dirk Cortooms, 

Hilde van Oosterhout, Maarten van den Boomen, Wies van Seccelen, Karlijn Geelen, Heidi van Roy, 

Jos Moors, Marco van Bree. 

Afwezig met kennisgeving:  

Mark van Rodijnen, Trudy van Bussel, Marc van Oosterhout, Paul Hoefnagels, Anita Verhees, Hetty 

van der Hulst, Kim Janssen, Inge van Oosterhout, Paul en Ilja Bohnen, Niek en Helmie Dekker, Marja 

Peters, Tom Derks, Hans Strijbosch, Peter Driessen, Erik Swinkels, Roos van den Beuken, Pim van de 

Put, Joep Feijen. 

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 en vaststellen agenda 

De voorzitter (Bjorn van Oosterhout) opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom. Tevens legt hij uit dat Joep Feijen zijn rol als aspirant-lid van het bestuur heeft moeten 

opgeven omdat het niet te combineren bleek met zijn studie in Leiden. Het jaarverslag van het 

bestuur wordt in de vergadering als laatste van de jaarverslagen behandeld omdat dat het best 

aansluit op de rest van de vergadering. Aan het eind van de vergadering zal Bjorn verslag doen van 

de privatisering. De agenda wordt als zodanig vastgesteld. 

Notulen jaarvergadering seizoen 2014-2015 

Geen opmerkingen, de notulen worden geaccepteerd.  

Jaarverslag Korfbal Technische commissie (KTC) 

Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld zonder opmerkingen, de KTC wordt bedankt voor 

het opstellen.  

Jaarverslag Accommodatiecommissie 

Irene van de Put vraagt waarom Marco van Bree niet in het verslag is opgenomen. Bjorn geeft aan 

dat het nog vrij vers is, maar Marco wordt kartrekker van deze commissie. 

Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld zonder verdere opmerkingen. Bjorn bedankt de 

commissie voor het opstellen. 

Jaarverslag Promotie- en fondsenwervingscommissie 

Ellis Feijen geeft aan dat ze de statistieken van de social media etc. een leuke toevoeging vindt aan 

het verslag. 

De commissie wordt bedankt voor het opstellen van het verslag en het wordt door de vergadering 

vastgesteld. 

Jaarverslag Activiteitencommissie 

Ellis Feijen merkt op dat de data van het kamp en D-toernooi de data van vorig jaar zijn, verder had 

ze graag in het verslag gezien dat de D1 van Klimop ook het D-toernooi heeft gewonnen. 
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Dirk Cortooms vraagt wie Harm van de Laak is die wordt vermeld bij de maatschappelijke stagiaires. 

Rob Cortooms geeft aan dat dat een neef is van Anita Verhees. 

Bjorn bedankt de activiteitencommissie voor het opstellen van het verslag. 

Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 

Jaarverslag Uitvoerende administratie 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld, de voorzitter bedankt de commissie voor het 

opstellen van het verslag. 

Jaarverslag Hoofbestuur 

Ellis Feijen vraagt of de data voor het jubileum kloppen, in het verslag staan de data voor zaterdag, 

zondag, maandag, maar we vieren het jubileum vrijdag, zaterdag en zondag (2, 3 en 4 juni 2017) 

Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld. 

Presentatie financiën 

Anja van Oosterhout licht de financiën op hoofdlijnen toe. 

Hilde Ermens geeft aan dat ze begrepen had dat de hogere opbrengst van de rommelmarkt mede 

veroorzaakt werd doordat die tegelijk was met de rommelmarkt van Één Aarde. Anja geeft aan dat 

dat inderdaad zo lijkt en dat we ook dit seizoen de rommelmarkt weer tegelijk willen organiseren. 

Anja geeft uitleg over het potje van Bij Willem en over de verzekeringen. 

Mariëtte van Bussel vraagt of we qua energie nu helemaal los zijn van NWC. Anja geeft aan dat dat 

inderdaad zo is. Verdere bezuinigingen voor de energie hebben we niet actief onderzocht in verband 

met de komende privatisering. 

Bij het ledenoverzicht geeft Anja wat uitleg met betrekking tot de Kangoeroes. 

Rob Cortooms vraagt bij het contributievoorstel of dit voor komend of vorig seizoen is. Anja bevestigt 

dat het voor komend seizoen is, de jaartallen op de slide zijn niet correct. Het voorstel is om 

wederom de contributie met de inflatie te verhogen en dit wordt door de vergadering aangenomen. 

Mariëtte van Bussel vraagt of er rekening wordt gehouden met het wijzigen van de peildatum van 

jeugdleden. Anja en Hilde van Oosterhout geven aan dat dit per seizoen 2017/2018 ingaat en dan 

zullen we dat mee moeten nemen. 

Bij de begroting voor 2016/2017 geeft Anja aan dat ze behoudend heeft begroot om ons niet rijk te 

rekenen en geeft uitleg over de onderhoudskosten die fors hoger zijn in verband met de bezuiniging 

van de gemeente op klein onderhoud en de aanschaf van een nieuwe lichtmast. 

Heidi van Roy vraagt waarom Klimop de kosten van een sponsorbord draagt aangezien dat eerst niet 

zo was (bij de kleine bordjes op de kantine). Dirk en Bjorn leggen uit waarom dat nu is en dat de 

kosten met sponsorgeld van het eerste jaar verrekend worden. Als een sponsor stopt kan het bord 

hergebruikt worden tegen een veel lager tarief dan een nieuw bord. 

De begroting wordt door de vergadering vastgesteld. 

Kascontrole 

Zittende leden zijn Pim van de Put, Riëtte van Bree en Marja Peters. Zij hebben de stukken 

steekproefsgewijs gecontroleerd. Zij doen het voorstel de penningmeester decharge te verlenen voor 
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het door haar gevoerde beleid. Pim treedt af als lid van de kascontrolecommissie. Ellis Feijen meldt 

zich aan als nieuw lid. 

De kascontrole commissie voor komend jaar bestaat dus uit (met tussen haakjes het jaar van 

aftreden): Riëtte van Bree (2017), Marja Peters (2018) en Ellis Feijen (2019). 

Anja en Irene worden bedankt voor het opstellen van de financiële stukken.  

Bestuursverkiezing 

Martin Driessen is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Anke Kerkers voor als nieuw 

bestuurslid en Marly van Kemenade zal de rol van secretaris overnemen. Hierdoor krijgt het bestuur 

de volgende samenstelling: Bjorn van Oosterhout (Voorzitter),  Anja van Oosterhout 

(Penningmeester), Marly van Kemenade (Secretaris), Ruud Ermens en Anke Kerkers. De vergadering 

stemt in met het nieuwe bestuur.  

Privatisering 

Bjorn geeft kort aan wat de huidige status van de privatisering is, het is een moeizaam proces maar 

zowel het bestuur als de gemeente zit er positief in. 

Heidi van Roy vraagt of de stoep voor de kantine ook bij de privatisering hoort, aangezien deze er nu 

slecht bij ligt. 

Bjorn geeft aan dat we dit zullen meenemen in de gesprekken met de gemeente. 

Rondvraag 

Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. 

Heidi van Roy vraagt of er nog contact is met de dameskorfbalclubs uit de gemeente en of er nog 

over fusie gesproken wordt. Bjorn geeft aan dat hij een gesprek heeft gehad met Jos van den Heuvel 

(kartrekker fusie DOS/Olympia). In dat gesprek is niet gesproken over een verdere fusie, wel over 

samenwerking tussen de clubs en Bjorn en Jos houden contact. Mariëtte geeft aan dat samengaan 

ondersteund en gestimuleerd wordt door het KNKV. 

Heidi vraagt verder of de zaalhuur al geregeld is en waarom we tijdens de zaalcompetitie geen 

gebruik maken om te trainen van het kunstgrasveld. Rob Cortooms zegt dat ze het bij de KTC 

meenemen, maar dat ze rekening moeten houden met het kader. Heidi en Irene van de Put geven 

aan dat het betrekken van de trainers hierbij kan helpen. Rob geeft aan dat ze dat mee zullen nemen. 

Irene van de Put vraagt hoe het met het pinkstertoernooi van Niobe gaat aangezien wij het jubileum 

nu ook met Pinksteren vieren. Marly geeft aan dat het is overlegd met Niobe en geen probleem zou 

moeten zijn. 

Ellis geeft aan dat ze vanuit de KTC een informatieboekje hebben gemaakt voor nieuwe leden. Ze 

willen graag iemand vragen om dit te checken met de laatste informatie en dan ook meteen de site 

checken. Irene van de Put geeft aan dat het misschien een idee is om iemand buiten Klimop dit te 

laten doen, dan wordt beter duidelijk of alle informatie er is en logisch is. 

Dirk Cortooms vraagt hoe het zit met het onkruid tussen de stoep en tegels rondom het kunstgras. 

Wellicht een risico voor het kunstgras zelf? Bjorn geeft aan dat dit tot nu toe elke keer incidenteel 

aangepakt werd, maar dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die dit structureel gaan oppakken. 

Maarten van den Boomen geeft aan dat dit in het verleden ook met de grote schoonmaak werd 

meegenomen. 
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Mariëtte van Bussel vraagt of de KTC nog extra acties gaat doen komend jaar om jongens te werven. 

Rob Cortooms geeft aan dat de KTC ledenwerving niet tot hun primaire taken beschouwd. Bjorn 

geeft aan dat hij dit vanuit het bestuur gaat oppakken als speerpunt. 

Bjorn bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit het formele gedeelte van de vergadering. 

Hierna gaan we over tot de huldiging van onze jubilarissen. Paul Hoefnagels is 50 jaar lid, maar is 

helaas niet fit genoeg om gehuldigd te worden. Het bestuur zal contact met Paul opnemen om hem 

alsnog te huldigen. Maarten van den Boomen wordt toegesproken en gehuldigd voor zijn 40-jarig 

lidmaatschap. 

Daarmee komt een einde aan deze jaarvergadering. 

September 2016, 

Martin Driessen, secretaris KV Klimop  
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Jaarverslag Accommodatiecommissie 
De accommodatiecommissie bestond het seizoen 2016-2017 uit Marco van Bree (Kartrekker), Hetty v.d. Hulst, 

Edwin v.d. Hust, Roos v.d. Beuken (kantine verhuur), Wiliam Borgers, Anita Verhees (kantine inkoop), Joan 

Bruystens en Trudy Bruggers (kantine bezetting).  

Vanaf begin seizoen 2016-2017 is Marco van Bree bij de accommodatiecommissie aangesloten als 

kartrekker.  

De accommodatie commissie heeft afgelopen seizoen een aantal dingen onder handen genomen 

waaronder: 

 Aansluiten van de lichtmast op het achterste veld 

 Het maken van de borstel voor het vegen van het kunstgras 

 Reinigen van de boeiboorden  

 Schilderen van de kantine 

 Snoeien van de heg bij de poort. 

Een aantal van deze activiteiten hebben we tijdens NL-doet gedaan en vanwege het succes, hopen 

we dit een jaarlijkse actie te kunnen maken. Door velen werd dit als zeer positief ervaren. 

Verder zijn er natuurlijk weer kleine en grote problemen tijdens het seizoen opgelost, zoals 

problemen in de kleedlokalen met warmwater en licht. We lopen vaak aan tegen deze problemen 

vanwege de veroudering van de lokalen, en hopen dus ook snel over te kunnen gaan op verbouwing 

van de accommodatie.  

Omdat we verwachten dat de verbouwing op korte termijn plaats zal gaan vinden, is het voor de 

accommodatiecommissie lastig om renovatie werkzaamheden in te plannen, zoals bijvoorbeeld ook 

de stoep, die er niet fraai bij ligt.  

Kantinebezetting  
Ook afgelopen jaar is de barbezetting weer prima verlopen. 
Alle mensen die weer een keer achter de bar hebben gestaan tijdens de wedstrijden, 
jubileumweekend of met een andere activiteit, dank je wel allemaal. 
Wij kunnen nog altijd nieuwe mensen gebruiken om een keertje in de kantine te komen helpen.  

 
Inkoop Kantine 
Met de inkoop van de kantine zijn we druk bezig om dit beter voor elkaar te krijgen. 
Daar gaan we volgend seizoen dan ook mee aan de slag. 
Dit jaar zijn we overgestapt op een andere drankleverancier. Dit is Multibier geworden en hebben we 
ook veel hulp van gekregen bij het verzorgen van de drank en aankleding tijdens het jubileum 
weekend. 
 
Verhuur Kantine  

Dit jaar is de kantine drie keer verhuurd. Daarnaast zijn er ook nog twee statafels verhuurd.  

Poetsen 

Poetsen in goed verlopen. Er waren voldoende spullen aanwezig. Elk team is weer aan de beurt 

gekomen. Grote schoonmaak is goed verlopen goede opkomst. Helaas is veel door het verouderde 

pand niet echt meer schoon te krijgen. 

Alle ouders bedankt voor de hulp afgelopen jaar. 
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Er is nog veel werk aan de winkel en mensen actief krijgen hiervoor blijft een uitdaging, wij zullen 

voor komend seizoen weer proberen alles netjes te krijgen maar hopen hierop medewerking te 

krijgen van vele van onze leden. 

Namens de accommodatiecommissie, 

Marco van Bree 
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Jaarverslag Activiteitencommissie  
De activiteitencommissie bestond het seizoen 2016-2017 uit Erik Swinkels (Kartrekker), Sander van de Ven, Heidi 

van Roy en Ludo van Deursen.  

De volgende activiteiten zijn het afgelopen seizoen georganiseerd:  

- Seizoensopening (4 september) Alle jeugd + ouders - Een geslaagde dag om het seizoen als 

vereniging samen te openen. Met een clinic voor de jeugd van hoofdtrainer Ferry Visser 

gevolgd door een lekkere maaltijd en een spannende wedstrijd van Klimop 1. 

- Filmavond (29 oktober) FED jeugd - Ondanks een tegenvallende opkomst hebben we wel 

enorm genoten van de film “Dummie de Mummie”. Lage opkomst kwam door Halloween 

activiteiten van verschillende buurtverenigingen.  

- Rikavonden (23 avonden; okt 2016 t/m maart 2017) iedereen vanaf 16 jaar - We willen 

Antoon Driessen, Truus van de Kruijs, en Erik Thijs bedanken voor het samen met Heidi van 

Roy organiseren van deze zeer gewaardeerde avonden. 

- Klimop: Darttoernooi (30 oktober en 5 maart) iedereen vanaf 16 jaar - We willen Rob 

Cortooms en John van Oosterhout bedanken voor de organisatie.  

- Quiznight (5 november) CBA jeugd – Een gezellige quizavond waarbij 5 teams van 5 personen 

het tegen elkaar opnamen. Winnend team heeft een (gesponsorde) waardebon gewonnen 

voor een uur bowlen bij het Wapen van Asten.  

- Sinterklaas (eind november) F- en E-jeugd – Helaas hadden de pieten vertraging waardoor ze 

op de geplande training niet mee hebben getraind. Een week later was er voor de kinderen 

uit de F- en E-jeugd toch nog cadeautje verstopt tijdens de training.  

- Carnavalsdisco (18 februari) Alle jeugd + vriendjes en vriendinnetjes – Een gezellig 

carnavalsfeest in de kantine van Klimop.  

- RareRace (25 maart) Alle jeugd – Een speurtocht door Asten waarbij verschillende foto 

opdrachten uitgevoerd moesten worden. 

- Schoolkorfbal (14 april) Alle basisschoolkinderen vanaf groep 3 – Een overweldigend toernooi 

waarbij het recordaantal deelnemende teams van voorgaand jaar weer overtroffen werd. 

Mede door de grote van het toernooi als de uitstraling naar buiten toe is in samenspraak met 

het bestuur besloten om voor het toernooi een aparte, nieuwe commissie op te richten. 

Hiervoor zoeken we nog participanten. 

- Jeugdkamp (24 t/m 27 mei) alle jeugd – Met 61 jeugdleden zijn we 5 dagen op kamp geweest 

in Weert. Een nieuwe opzet qua structuur van de (hoofd)leiding. I.v.m. het steeds moeilijker 

vinden van vrijwilligers is er voor gekozen om i.p.v. twee groepsleiders per groep, over te 

schakelen naar één groepsleider. Alle overige vrijwilligers verzorgden de spellen en sprongen 

bij als leider waar nodig. We willen alle leiders die hebben geholpen in de voorbereiding en 

op het kamp zelf bedanken voor de organisatie van deze geweldige dagen!  

- Mijn vader is de beste (2 juni, Jubileumweekend) alle jeugd – Activiteit waarbij de jeugd 

samen met een vader/opa/moeder/tante/ect opdrachten voltooien. We willen Patricia van 

de Kruijs samen met Heidi bedanken voor de organisatie.  

- Koppelschieten (3 juni, Jubileumweekend) alle jeugd, senioren en andere belangstellende – 

Probeer als koppel zoveel mogelijk goals te maken. 12 jeugdkoppels en 54 senioren koppels 

Verder willen we allen die bij één of meerdere activiteiten geholpen heeft bedanken voor zijn/haar 

inzet. Zonder jullie was het niet gelukt al deze super activiteiten te organiseren.  
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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 (en niet leden!) hun maatschappelijke stage 

binnen Klimop gelopen: Imke van der Hulst en Bram van Bree. Hartelijk dank voor jullie inzet! 

Ook komend jaar kunnen we de hulp van nieuwe stagiaires weer gebruiken. De eerste aanmeldingen 

zijn al binnen. Meer informatie of jezelf aanmelden? Neem contact op met Erik Swinkels. 

Wijziging leden binnen commissie: 

Na een aantal jaren van trouwe dienst nemen Sander van de Ven, Heidi van Roy en Ludo Sanders 

afscheid van de commissie. Gelukkig hebben we enkele goede opvolgers gevonden in Laura 

Kamminga, Luc Geven en Silke Swinkels. Samen met Erik Swinkels vormen zij komend seizoen de 

activiteitencommissie.  

Namens de activiteitencommissie,  

Erik Swinkels  
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Jaarverslag Korfbal Technische Commissie 
De Korfbal Technische Commissie bestond het seizoen 2016-2017 uit de volgende personen: Rob Cortooms 

(kartrekker), Jorn van Laarhoven, Ellis Feijen, Hilde van Oosterhout, Hetty van der Hulst en Anke Kerkers. Anke is 

echter vroeg in het seizoen overgestapt naar het hoofdbestuur en heeft haar taken overgedragen. 

Senioren 

Klimop 1 bestond bij aanvang van het seizoen uit 5 dames en 5 heren. Doordat Martijn Heesakkers 

halverwege het seizoen om diverse redenen besloot te stoppen, is het seizoen verder afgemaakt met 

4 heren. Gertjan Sonnemans (aspirant) is nagenoeg alle wedstrijden aanwezig geweest als reserve. 

Klimop 2/MW bestond uit 7 dames en 8 heren, enkelen daarvan speelden de gehele competitie en 

enkelen een halve competitie hun wedstrijden. 

De Korfbal Technische Commissie had voor het seizoen 2016-2017 een externe trainer/coach weten 

vast te leggen voor het vaandelteam, Ferry Visser. Ferry was verantwoordelijk voor de trainingen 

voor de senioren (op maandag (zaal) en dinsdag (veld) 1 keer in de 3 weken en de vrijdagen). Hij was 

tevens de coach van Klimop 1. 

Half maart 2017 werd echter in goed overleg tussen de KTC, Klimop 1, het bestuur en Ferry besloten 

om de samenwerking voortijdig te beëindigen. Begin 2017 was sowieso al besloten om na het 

seizoen afscheid te nemen van elkaar. Het verzorgen van de trainingen werd door de senioren zelf 

ingevuld en het coachen van de wedstrijden van Klimop 1 werd overgenomen door Rob Cortooms. 

Klimop 2/MW had geen coach en enkele spelers namen bij de wedstrijden het voortouw tijdens de 

besprekingen en het aanvoerderschap. 

Klimop 1 

Klimop 1 keerde, na de kampioenschappen in het seizoen 2015-2016, terug in de 2e klasse. Ze wisten 

zich in de zaalcompetitie knap te handhaven in de 2e klasse, hiervoor was een spannende 

beslissingswedstrijd in Eindhoven tegen SDO Veldhoven voor nodig, 16-17. Tijdens de veldcompetitie 

leek handhaving ook lang tot de mogelijkheden maar verloren ze de laatste wedstrijden te veel 

punten om dit ook te realiseren. 

Klimop 2/MW 

Klimop 2/MW speelde het gehele seizoen in veel verschillende opstellingen en er hebben veel 

overige senioren, junioren en aspiranten klaar gestaan om de open plekken in te vullen.  

Tijdens de 1e helft van de veldcompetitie wist Klimop MW in de middenmoot te eindigen maar werd 

het in de 2e helft van de veldcompetitie ingedeeld in de hoogste midweekklasse. Daarin waren PSV 

en BMC ieder 2 keer een maat te groot maar werd het seizoen positief afgesloten door de laatste 

wedstrijd van het seizoen te winnen van Melmac (12-10) 

Tijdens de zaalcompetitie speelde Klimop 2 in een hogere klasse (2 hoger dan het seizoen ervoor) 

waar uiteindelijk 5 keer gewonnen en 5 keer verloren werd, wat zorgde voor een plek in de 

middenmoot. 

Niet spelende leden 

De niet spelende leden hadden dit seizoen de mogelijkheid om mee te trainen met de selectie. Ze 

konden dan kiezen tussen dinsdag en/of vrijdag (veld) en maandag en/of vrijdag (zaal). Diverse niet 

spelende leden hebben hier gebruik van gemaakt. 
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Recreanten 

De recreanten werden ook dit seizoen op donderdagavond weer getraind door Marcel Driessen.  

Aankomend seizoen 

Komend seizoen hebben we in de seniorenafdeling wederom 2 teams, Klimop 1 en Klimop 2/MW. 

Klimop 1 komt tijdens de veldcompetitie uit in de 3e klasse en in de zaal in de 2e klasse. Klimop 

2/MW zal in de veldcompetitie op de dinsdagavond hun wedstrijden gaan afwerken en in de 

zaalcompetitie gewoon in het weekend. Naast deze 2 teams zijn er nog diverse senioren en een 

groep recreanten die alleen trainen. 

Door het gat dat Dirk Cortooms achterlaat bij Klimop 1, zal Gertjan Sonnemans vervroegd de 

overstap maken naar de senioren waar hij als vierde heer aan zal sluiten bij Klimop 1. 

De Korfbal Technische Commissie heeft voor het seizoen 2017-2018 op het moment van schrijven 

nog geen vaste (externe) trainer en coach voor Klimop 1. De zoektocht is net als in het verleden erg 

moeilijk. Zodra hier meer over bekend wordt zal dit gecommuniceerd worden. 

Ook voor Klimop 2/MW is er vooralsnog voor komend seizoen geen vaste coach beschikbaar.  

Jeugdafdeling 

Het seizoen werd gestart met 8 jeugdteams gestart, te weten 3 gemengde teams (aspiranten B1, B2 

en pupillen D1) en 5 damesteams (junioren A1, aspiranten C1 en C2, pupillen E1 en F1). 

1e helft veldcompetitie 

Klimop C1 en F1 werden kampioen in hun klasse. 

Klimop A1 D-A2D  3e 

Klimop B1 B3C  2e 

Klimop B2 D3H  3e 

Klimop C1 D-C1D  1e 

Klimop C2 D-C2C  4e 

Klimop D1 D1I  3e 

Klimop E1 D-E2C  6e 

Klimop F1 regio  1e 

Zaalcompetitie 

Klimop C1, E1 en F1 werden kampioen in hun klasse en Klimop B2 miste het kampioenschap nipt. Op 

de website is ‘een rondje langs de velden’ terug te lezen. 

Klimop A1 D-A2F  6e 

Klimop B1 B3F  4e 

Klimop B2 D4F  2e 

Klimop C1 D-C1A  1e 

Klimop C2 D-C1C  7e 

Klimop D1 D2H  4e 

Klimop E1 D-E3C  1e 

Klimop F1 regio  1e 

2e helft veldcompetitie 

Met ingang van de 2e helft van de veldcompetitie startten we met een extra team, naast Klimop E1 

en F1 ging ook Klimop E2 competitie spelen. Deze teams werden hiervoor heringedeeld. 
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Klimop B1 werd kampioen in hun klasse en Klimop A1, C1, D1 en F1 misten het kampioenschap nipt. 

Klimop A1 D-A2I  2e 

Klimop B1 B3B  1e 

Klimop B2 D3J  4e 

Klimop C1 D-C1A  2e 

Klimop C2 D-C1E  5e 

Klimop D1 D2L  2e 

Klimop E1 D-E1N  3e 

Klimop E2 D-E1O  4e 

Klimop F1 regio  2e 

Met in totaal 6 kampioenschappen en een extra team tijdens de 2e helft van de veldcompetitie, 

kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen. Op de achtergrond zijn er wel wat strubbelingen 

geweest met Klimop A1, B2, C1 en C2. Uiteindelijk zijn om diverse redenen twee jeugdleden 

gedurende het seizoen gestopt, en zijn er twee andere jeugdleden overgeplaatst naar andere teams. 

Dat zorgde voor een krappe bezetting bij de jeugd maar we hebben alle wedstrijden kunnen spelen 

door elkaar te helpen waar nodig. 

Aankomend seizoen 

In het seizoen 2017-2018 wordt gestart met 8 jeugdteams, te weten 2 gemengde teams (aspiranten 

A1  en pupillen D1) en 7 damesteams (junioren A2, aspiranten B1 en B2, pupillen E1 en E2). 

Om tot een goede teamindeling te komen is aan het einde van het seizoen allereerst overlegd met 

alle trainers/coaches. Daarnaast zijn door zowel KTC-leden als enkele door de KTC benaderde 

personen de laatste trainingen en competitiewedstrijden bezocht ter beoordeling van een aantal 

spelers. Hierdoor waren selectietrainingen niet nodig.   

Kader 

Dit seizoen hadden we bij bijna alle teams minimaal 2 trainers en 2 coaches. Hierdoor was het 

mogelijk dat Klimop A1, B1, B2, 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 (eind juni) nagenoeg rond, er zijn nog een aantal 

vacatures bij trainers/coaches. Steeds meer taken worden uitgevoerd door kleine club senioren. 

Mochten de vacatures niet opgevuld worden, zullen we een beroep moeten doen op ouders. 

Scheidsrechters / Jeugdwedstrijdleiders 

Dit seizoen moesten er 16 uitwedstrijden gefloten worden. Een groep van senioren heren (Jorn van 

Laarhoven, Dirk Cortooms, Rob Cortooms en Rens van Heugten) hebben deze taak op zich genomen. 

William Borgers heeft bijna alle wedstrijden van Klimop 2/MW en nog een heel aantal 

jeugdwedstrijden gefloten. Ook Stefan Driessen heeft een groot aantal jeugdwedstrijden gefloten. 

De overige wedstrijden werden weer verdeeld onder de spelende (en enkele niet-spelende) senioren 

en de oudste junioren en aspiranten (onder begeleiding).  
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Jorn van Laarhoven heeft de opleiding tot KNKV-scheidsrechter gevolgd. Na drie wedstrijden te 

hebben gefloten in het wedstrijdkorfbal onder begeleiding van een begeleider van de KNKV heeft hij  

zijn Proeve van Bekwaamheid afgelegd. Dit examen heeft Jorn met succes weten af te ronden 

waardoor hij zich vanaf nu KNKV-scheidsrechter mag noemen. 

Aankomend seizoen 

Ook komend seizoen zullen een aantal uitwedstrijden gefloten moeten worden. Het streven is dat in 

ieder geval één persoon de cursus KNKV-scheidsrechter gaat volgen, zodat de groep die de 

uitwedstrijden zal fluiten weer wat groter wordt. 

Ook de oudere junioren en aspiranten zullen komend seizoen alvast voorbereid worden op het 

fluiten van (jeugd)wedstrijden. Komend seizoen zullen zij de basiscursus scheidsrechter gaan volgen 

(online via Korfbalmasterz.nl) om hun spelregelbewijs te halen.  

Toernooien 

De damesteams hebben aan het begin van het seizoen niet deelgenomen aan het regiotoernooi. Het 

werd dit seizoen namelijk niet georganiseerd i.v.m de late zomervakantie in het zuiden. 

Klimop 1 kende een lange voorbereiding op de veldcompetitie waarin het 4 oefenwedstrijden (DSC 

A1, PSV 1, DKB 1 en Ready 60 1) speelde. In de voorbereiding op de zaalcompetitie speelde ze ook 

een oefenwedstrijd (Rijko (B) met schotklok) en namen ze weer deel aan de ‘Battle of the South’ in 

Eindhoven, daarin werden 2 wedstrijden gespeeld, tegen NKV 1 en DKB 1. 

Aankomend seizoen 

De damesteams (t/m B) gaan aan het begin van het seizoen deelnemen aan het regiotoernooi, dat dit 

keer wordt georganiseerd door Dakos (Someren-Heide). Meer informatie hierover volgt nog. Op dit 

moment liggen er nog geen andere oefenwedstrijden vast. 

Beleid 

Veelal door de dagdagelijkse zaken is het verder uitwerken en toepassen van het technische beleid 

blijven liggen.  

Stefan Driessen en Rens van Heugten gaan vanaf de start van het seizoen 2017-2018 aan de slag met 

het technisch beleid en zullen de trainers en coaches hierin gaan begeleiden. Dat zal o.a. gaan met 

behulp van spelenderwijs verbeteren (https://spelenderwijsverbeteren.nl/) waarbij een bundel en 

een applicatie beschikbaar komt voor de trainers om hen te helpen aan uitdagende oefenstof en 

uitleg hierbij. Ook is de bedoeling dat ze gaan werken met periodes waarin een bepaald thema extra 

aandacht moet krijgen tijdens de trainingen. 

Korfbal Technische Commissie 

Afgelopen seizoen heeft Merel Moors haar stage volbracht binnen onze vereniging. Zij heeft tijdens 

haar stage ondersteuning geboden tijdens het geven van trainingen en activiteiten georganiseerd 

voor de jeugd (zoals de vriendjes- & vriendinnetjes training en de jeugd activiteit tijdens het 

jubileum). We willen Merel bedanken voor haar inzet en bijdragen en wensen haar veel succes met 

het vervolg van haar studie. 

Ellis Feijen en Hilde van Oosterhout hebben aangegeven te stoppen bij de KTC. Om het gat op te 

vullen zijn we vervolgens op zoek gegaan naar opvolgers.  
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Zoals hierboven aangegeven zullen Stefan Driessen en Rens van Heugten zich gaan focussen op het 

technisch beleid. Chantal van den Broek zal de taken (wedstrijdsecretariaat) van Hilde gaan 

overnemen. Stefan en Chantal zullen enkele keren per seizoen aanschuiven bij de KTC. 

 

Gertjan en Jistke Sonnemans zijn bereid gevonden om aan te sluiten bij de KTC, met o.a. als deeltaak 

de scheidsrechter/jeugdwedstrijdleiders. 

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 ploegen. Daarnaast willen we de scheidsrechters/jeugdwedstrijdleiders, alle 

chauffeurs, zaalwachten bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen. 

Daarnaast speciale dank aan Anke, Ellis en Hilde voor hun inzet voor de KTC tijdens het afgelopen 

seizoen en de seizoenen daarvoor! 

Namens de KTC,  

Rob Cortooms  
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Jaarverslag Promotie- en Fondsenwerving commissie 
De Promotie- en fondsenwerving commissie bestond het seizoen 2016-2017 uit de volgende personen: Roos v.d. 

Beuken (kartrekker), Dirk Cortooms, Bjorn van Oosterhout, Christel Janssen en Bart Ceelen (Sponsoring), Laura 

Kamminga en Karel Hoendervangers (Klimop Courant), Rob Cortooms en Erik Swinkels (Website en Social 

Media), Hilde Ermens (Speculaas actie), Tessa van Mourik en Lizeth van Mourik (Kleding). Ook is de 

rommelmarkcommissie een subcommissie van de promotie- en fondsenwerving.  

Algemeen 

In januari is Christel Janssen toegevoegd aan de sponsorcommissie. We zijn altijd op zoek naar nieuw 

bloed met nieuwe contacten binnen de Astense gemeenschap. Op dit moment is de commissie op 

sterkte, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe invloeden. Ook dit seizoen is een poging gedaan om 

het aantrekken van sponsors actief te laten initiëren vanuit (ouders van) leden. Tot op heden heeft 

dit helaas niet veel nieuwe sponsors opgeleverd. We blijven proberen om dit te stimuleren, mede 

door het sponsorplan ieder jaar een update te geven en zowel digitaal als hardcopy beschikbaar te 

stellen voor alle leden. 

Sponsoring 

Waar de sponsorcommissie in het seizoen 2015/2016 erg succesvol is geweest in het aantrekken van 

bordsponsors, is gebleken dat het lastig is om dit een passend vervolg te geven in het seizoen 

2017/2017. Het grootste deel van de Astense ondernemers is reeds benaderd en het is lastig om 

nieuwe geïnteresseerde sponsors te vinden. Het aantal nieuwe bordsponsors is klein. De commissie 

heeft hierop in proberen te springen door een nieuwe, goedkopere, vorm van sponsoring te 

introduceren; mediasponsoring. Het doel blijft echter om vooral op zoek te blijven gaan naar bord- 

en kledingsponsors. Ondanks dat hebben we met trotst tijdens het jubileum weekend kunnen 

mededelen dat er een nieuwe hoofdsponsor is aangetrokken. 

Jubileum 

De meeste aandacht van de sponsorcommissie is dit seizoen uitgegaan naar het 70-jarig jubileum. 

Hiervoor is de actie ‘Vrienden van Klimop’ opgezet. We kijken zeer tevreden op terug op deze actie 

welke uiteindelijk 30 deelnemers en dus €2100 heeft opgeleverd. Dit bedrag zal gebruikt gaan 

worden om de jeugd in Asten de kans te blijven geven om zich zowel op sportief gebied, als op 

sociaal vlak te kunnen ontwikkelen. 

Bovendien is de sponsorcommissie actief geweest met het verzamelen van prijzen voor de loterij. 

Mede door het enthousiasme van onze sponsors en andere Astense ondernemers konden we er een 

mooie prijzenpot van maken, met als resultaat een mooi bedrag voor de vereniging. 

Overige (sponsor)acties: 

- PLUS-actie: Heeft dit jaar helaas niet plaatsgevonden. Aangezien dit tot op heden ieder jaar 

een mooi bedrag heeft opgeleverd, houden we nauwlettend in de gaten of dit weer op poten gezet 

gaat worden door de supermarkt. 

- Rabobank Clubkas Campagne: Dit jaar heeft deze actie een kleine €1000 opgeleverd. Het 

bedrag valt deze keer voornamelijk lager uit door de nieuwe opzet van de actie waarbij het voor 

ieder lid niet mogelijk was om twee stemmen uit te brengen op Klimop. Hierdoor gingen naar ons 

idee meer stemmen naar verenigingen met een algemeen belang, zoals EHBO en SAS. 

- Speculaasactie: Ook deze actie is dit seizoen weer met vol enthousiasme uitgevoerd door 

onze jeugdleden, leden en ouders van jeugdleden. Ieder jaar zien wij deze actie als een mooie actie 

om het clubgevoel te versterken en tegelijkertijd de club een financiële injectie te geven. Dit was 
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voor Hilde Ermens het laatste jaar als organisator van de actie. Op dit moment moet er voor haar nog 

een vervanger gevonden worden. 

- Shoeby-avond: Op initiatief van Shoeby Asten hebben verschillende leden deelgenomen aan 

de speciaal voor Klimop georganiseerde koopavond van Shoeby Asten. Naast veel gezelligheid en 

mooie koopjes heeft ook deze actie een leuk bedrag opgeleverd. 

Kledingcommissie 

In juni 2016 is een start gemaakt met de kledingcommissie, bestaande uit Tessa van Mourik en Lizeth 

van Mourik. Ondanks een wat stroeve start zijn het afgelopen seizoen toch een aantal mooie doelen 

bereikt. Hieraan hebben ook Erima en Bij Willem een belangrijke bijdrage geleverd. Met behulp van 

hen is een Klimop-kledinglijn opgezet welke het voor alle leden makkelijk maakt om de juiste Klimop-

kleding aan te schaffen. Bovendien heeft de kledingcommissie ervoor gezorgd dat alle Klimop-teams 

volgend jaar in nieuwe wedstrijdshirts te bewonderen zijn. In samenwerking met de 

sponsorcommissie zijn alle wedstrijdshirts voorzien van een sponsor. 

Klimop Courant 

Afgelopen seizoen is de Klimop Courant overgedragen aan Laura Kamminga en Karel Hoendervangers 

Zij hebben samen de inhoud van de Courant verzorgt, deze kwam iedere twee maanden uit. Het blijft 

moeilijk om stukken aangeleverd te krijgen voor de courant. De focus zal komend jaar vooral liggen 

op het verkrijgen van stukken voor de courant, zowel bij de commissies als leden. 

Website 

De website heeft dit jaar een nieuw jasje gekregen. Het design is in grote lijnen hetzelfde gebleven, 

maar de structuur is sterk verbeterd. Bovendien is het voor de beheerders van de website 

gemakkelijk geworden om de site up-to-date te houden. Dit blijft één van de grote pluspunten van 

onze website. Bovendien is het voor de verschillende commissie erg gemakkelijk om zelf artikelen te 

posten en bepaalde pagina’s zelf bij te houden. Het bestuur en de sponsorcommissie maken hier 

veelvuldig succesvol gebruik van en het ontlast het beheerders van de website. 

Statistieken: 
Website (www.kv-klimop.nl) 

 Seizoen 2015/2016 Seizoen 2016/2017 

Totaal website bezoekers - 13.865 

Totaal pagina bezoeken* 
(gemiddeld per maand) 

76.742 (6.395) 73.569 (6.130) 

Aantal pagina bekeken per 
bezoek (gemiddeld) 

- 5,3 pagina’s 

Drukste maand* Mei 2016 (9.866) Mei 2017 (9164) 

Meest bezochte pagina’s* 

Nieuws (Homepage):  29.212  
Competitieprogramma:   3.582  
Foto’s:   3.577  
Klimop 1:    2.204  

Nieuws (Homepage):  28.817  
Competitieprogramma:  3.192  
Foto’s:    2.360  
Klimop 1:    1.805  
Jubileum:    1.352 

*We spreken over hoe vaak een pagina in totaal bezocht is 
 
Afgelopen jaar een algemene daling te zien in het aantal website bezoeken. Reden hiervoor zou 
gezocht kunnen worden in de sinds november 2016 nieuwe homepage. Deze bevat nu meer 
informatie waardoor bezoekers minder andere pagina’s aan te hoeven klikken.  
  
 
Facebook (https://facebook.com/KlimopAsten) 

 Seizoen 2015/2016 Seizoen 2016/2017 

file:///C:/Users/marly/Downloads/www.kv-klimop.nl
https://facebook.com/KlimopAsten
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Totaal vind-ik-leuks 189 210 

Aantal berichten/foto’s/ 
evenementen geplaatst 

- 71 

 
Ten opzichte van 2015/2016 zijn berichten op facebook minder vaak leuk gevonden. Waar vorig 
seizoen vier berichten boven de 3500 personen bereikten, moeten we het dit jaar doen met 2325 
personen als record.  
 
Berichten met het grootste bereik (meer dan 1200): 

Datum  Bereikte personen Vind-ik-leuks & 
reacties 

21-01-2017 Klimop D1 loopt op bij DSC 1 1355 43 

28-01-2017 Klimop 1 – SDO 1 2325 52 

24-05-2017 Jeugdkamp aankomst 1364 43 

28-05-2017 Jeugdkamp laatste ontbijt 1392 29 

06-06-2017 Huldiging jubilarissen 1711 36 

 
 Twitter (https://twitter.com/kvklimop) 

 Seizoen 2015/2016 Seizoen 2016/2017 

Volgers 217 233 

Aantal tweets - 524 

Totaal aantal tweets (all time) 1 619 2143 

Aantal weergave (gemiddelde 
per maand) 

- 98.317 (8193) 

 
Berichten met het grootste bereik: 

Datum  Bereikte personen Interacties 

04-06-2017 Bierproeverij van brouwerij Het Anker! 
@RicohetAnker 

486 28 

06-05-2017 Klimop haalt bijna duizend euro op met de 
Rabo Clubkas actie! @RaboPZ 

8688 120 

11-04-2017 Deze TOP-vrijwilligers hebben vandaag 
bergen werk verzet tijdens NLdoet, 
complimenten! 

412 20 

09-01-2017 Met Klimop naar de wedstrijd DSC 1 - 
DVO/Accountor 1  

1237 68 

07-10-2016 Even voor de duidelijkheid: het kunstgras bij 
Klimop is ingestrooid met ZAND. Onrust 
gaat over RUBBER. 

2420 16 

 
  

https://twitter.com/kvklimop
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Instagram (https://www.instagram.com/klimopasten/) 
 Seizoen 2015/2016 Seizoen 2016/2017 

Volgers 61 105 

Aantal berichten 8 22 

Totaal aantal berichten (all time) 8 30 

 
Berichten met het grootste bereik: 

Datum  Vind-ik-leuks Reacties 

20-05-2017 Klimop C2 wint de laatste wedstrijd met 2-7 

🎉 

36 8 

04-06-2017 De winnaars van het koppelschieten 2017: 
Will/Diederik en Amy/Marieke! 

38 0 

17-06-2017 Klimop doet vandaag met 2 teams mee aan 
de zeskamp! Succes Klimop D & C 

39 0 

 
Rommelmarkt 

In april 2017 heeft voor de 30e keer de jaarlijkse rommelmarkt plaatsgevonden. Met inzet van vele 

vrijwilligers is er in het weekend hard gewerkt om de rommelmarkt tot een succes te maken.  

Na afloop bleef er na aftrek van de kosten een bedrag van ongeveer € 2000,= over dat voor Klimop 

beschikbaar is om activiteiten van de vereniging te bekostigen. 

Na evaluatie door de rommelmarktcommissie is besloten om te stoppen met het organiseren van de 

jaarlijkse rommelmarkt. Een paar redenen leiden tot dit besluit: 

Ondanks inspanningen van het bestuur van Klimop en de rommelmarktcommissie is het 

onvoldoende gelukt om aanvulling te krijgen van de groep vrijwilligers die mee helpt de 

rommelmarkt te organiseren. Van de bestaande groep vrijwilligers haken er ieder jaar een aantal af 

en de bezetting is daardoor steeds moeilijker te organiseren. 

De laatste jaren zagen we langzaam de opbrengst van de rommelmarkt teruglopen. Vraag die we ons 

als commissie dan ook gesteld hebben is of de erin gestoken moeite het nog wel waard. Het 

antwoord daarop is duidelijk. 

Verder gaven twee grote steunpilaren van de commissie; Anne-Marie en Martien Koppens te kennen 

te gaan stoppen met de commissie. 

Deze zaken bij elkaar genomen hebben ons doen besluiten om te stoppen met de organisatie. 

Terugkijkend denken we dat we als commissie een flinke financiële bijdrage hebben kunnen leveren 

aan Klimop, waarvan de vereniging heeft kunnen profiteren. 

We hebben als commissie ons met plezier ingezet voor de vereniging. 

 

Namens de Promotie- en Fondsenwerving commissie, 

Dirk Cortooms en Erik Swinkels 

Namens de Rommelmarktcommissie, 

Henny v.d. Boomen  

https://www.instagram.com/klimopasten/
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Jaarverslag Uitvoerende Administratie 
De Uitvoerende administratie bestond het seizoen 2016-2017 uit de volgende personen: Irene Driessen 

(kartrekker en financiële administratie), Hilde van Oosterhout (wedstrijdsecretariaat), Christel Cortooms 

(contractadministratie), Marly van Kemenade en Anke Kerkers (zaalhuur), Hetty van der Hulst (kleding), Karlijn 

Geelen (uitvoerend secretaris), Ilse Derks (ledenadministratie en vervoer jeugd). 

De commissie “uitvoerende administratie” heeft verschillende personen met losse functies. De 
commissie heeft dit seizoen niet bij elkaar gezeten, omdat de functies erg verschillen. Onderstaand 
een verslagje per functie:  

- Financiële administratie (Irene): opgenomen in jaarverslag penningmeester.  
- Wedstrijdsecretariaat (Hilde): opgenomen in jaarverslag Korfbal 

Technische Commissie. Graag willen we Hilde bedanken voor haar inzet. Haar functie zal voor 
komend seizoen overgenomen worden door Chantal v.d. Broek. 

- Contract administratie (Christel): Iets minder druk dan afgelopen jaar doordat aantal nieuwe 
sponsoren iets minder is.  

- Zaalhuur (Anke en Marly): De KNKV heeft een verandering doorgevoerd voor de inhuur voor 
de zaalcompetitie 2017/2018. Afgelopen seizoenen leverde de KNKV speelnummers aan voor 
de teams en op basis daarvan werd de zaal gehuurd. Helaas leverde de KNKV deze nummers 
vaak pas aan, nadat de schop het programma al had gemaakt, waardoor wij vaak op 
ongunstige tijden in de Schop uitkwamen. Voor komend seizoen huren we vooraf al tijden in, 
in de Schop, en zal de KNKV schikken naar aanleiding van de gehuurde zaaltijden. Hiervoor is 
ook meer communicatie met ODC vereist, aangezien we samen de zaaluren zullen moeten 
verdelen. Met het fuseren van Olympia en Dos is de communicatie tussen ons en ODC 
vergemakkelijkt en verbeterd. 

- Kleding (Hetty): Nieuwe kledingcommissie, start van het seizoen kunnen we het resultaat 
zien. Vooral bijgesprongen bij het verdelen van de kleding (shirts). 

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

- Ledenadministratie (Ilse) : Op dit gebied is er weinig veranderd ten opzichte van vorig 
seizoen. 

- Vervoer jeugd (Ilse): Voor het begin van elke competitie is het vervoersschema gemaakt en 
rondgestuurd en hierop zijn geen opmerkingen gekomen. 
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Jaarverslag Bestuur 
Het bestuur bestond in het seizoen 2016/2017 uit: Bjorn van Oosterhout (voorzitter), Anja van Oosterhout 

(Penningmeester), Marly van Kemenade (secretaris), Ruud Ermens (lid) en Anke Kerkers (lid). 

Het afgelopen seizoen heeft voor het bestuur van Klimop voornamelijk in het teken gestaan van de 
privatisering en verdere professionalisering van de vereniging. Daarnaast is ook voor ons het 70-jarig 
jubileum een belangrijk onderwerp geweest. 
 
Stabiliteit 
In de regio om ons heen zien we veel verenigingen worstelen met de bezetting van hun bestuur. 
Binnen Klimop werken we er hard aan om de bestuur bezetting voltallig en stabiel te houden. Ook 
het afgelopen jaar is deze aanpak succesvol geweest. We geloven er in dat een stabiel bestuur een 
belangrijke bijdrage levert aan de stabiliteit binnen de hele vereniging.  
 
Naar een open vereniging 
Het afgelopen jaar  hebben we enkele specifieke acties ondernomen om de club naar buiten toe te 
promoten. Een mooi voorbeeld daarvan is de deelname aan de landelijke actie NL-Doet. Op deze dag 
hebben we een grote groep vrijwilliger onder andere we een stuk van de heg gesnoeid. Hierdoor zit 
Klimop niet meer verscholen maar zijn  we veel beter zichtbaar geworden voor de Astense 
samenleving. Daarnaast heeft ook het jubileum, de trainingen met KansPlus (G-korfbal) en de 
‘vriendjes en vriendinnetjes training’ bijdragen aan meer openheid binnen de vereniging.  
Met gepaste trots kunnen we melden dat het ledenaantal ook dit jaar weer stabiel is gebleven. Dit is 
in deze tijd een hele prestatie. Onze visie is echter gericht op groei! Om die reden willen we volgend 
jaar graag nog meer aandacht besteden aan acties zoals de kangoeroeclub en het schoolkorfbal. Voor 
beide initiatieven zijn de eerste plannen al gereed! 
 
Initiatieven tot verbetering 
Vanuit het bestuur zijn het afgelopen jaar meerdere initiatieven ondersteund om verbeteringen aan 
te brengen binnen de vereniging. Deze initiatieven werden voorgedragen door commissies maar ook 
individuele leden weten de weg naar ons te vinden. Denk hierbij aan de aanschaf van een nieuwe 
lichtmast, het stimuleren en organiseren van een verder vervolg van het G-korfbal, deelname aan NL-
Doet, het jubileum weekend, het opknappen van de kantine en de jaarlijkse evaluatie-avond voor 
kaderleden. Ook voor komend seizoen willen we dit soort initiatieven blijven oppakken en we 
nodigen ook graag een ieder uit ideeën in te brengen. 
 
Samenwerking 
Een ander deel van de taken van het bestuur liggen op het vlak van samenwerking met andere 
verenigingen en organisaties. Momenteel lopen er samenwerkingen met Niobe, TWC, KansPlus, 
Gemeente Asten, Onis en het KNKV-zuid. Ons streven is op deze contacten te blijven investeren. 
Zeker met het oog op de mogelijke privatisering van ons clubgebouw, is een goede samenwerking 
met Astense verenigingen van strategisch belang. 
 
Beleid en bestuur 
Afgelopen juni heeft wederom de evaluatiebijeenkomst voor kaderleden plaatsgevonden. De 
verschillende commissies hebben hierin overleg gepleegd over wat goed gaat en wat beter kan. Op 
een respectvolle en open wijze krijgt een ieder de kans zijn zegje te doen. Tot onze geruststelling 
voerden de positieve punten de boventoon. Er zijn echter ook concrete afspraken gemaakt om de 
verbeterpunten voor het volgend seizoen op te pakken. Daarnaast zijn enkele commissies druk bezig 
met het uitwerken van beleid. De evaluatiebijeenkomst is de afgelopen jaren op een positieve 
manier uitgegroeid tot een vast onderdeel van de besturing van onze vereniging.  
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Privatisering; eindelijk schot in de zaak 
Ook afgelopen seizoen hebben er wederom diversen gesprekken plaats gevonden met de gemeente 
Asten. Recent hebben deze gesprekken een positieve wending gekregen en zijn er grote stappen 
vooruit gemaakt. Er heeft een nieuwe schouwing plaats gevonden van ons clubgebouw en de 
gemeente is ons ook tegemoet gekomen op enkele kritisch punten. Het bestuur verwacht eind 2017 
een concreet voorstel te kunnen presenteren aan alle leden in een speciaal hiervoor te beleggen 
ledenvergadering. 
 
Trots op Klimop 
Het bestuur kijkt zeer tevreden terug op het afgelopen seizoen. We kijken vooral met trots naar het 
jubileumweekend, waar de openheid en groeiende binding met onze club sterk naar boven kwam. 
We hopen deze trend door te zetten komend jaar. 
 
Graag danken wij alle leden, ouders van leden en alle andere Klimoppers voor hun bijdrage het 
afgelopen seizoen. 
 
Bestuur KV Klimop 
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Kaderbrief KV Klimop 2016-2017 
 

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 vereniging die ruimte 

biedt voor zowel gemengd- als dameskorfbal, waar jongens en meisjes, mannen en vrouwen, jong en 

oud, recreatieve en ambitieuze spelers, kortom iedereen, welkom is. 

Jaarvisie 

Voor het seizoen 2016-2017 leggen we de focus op ledenwerving. Met name bij de jongste jeugd 

willen we onze ledengroei bereiken. Daarnaast willen we onze vereniging meer en meer open stellen 

en initiatieven nemen om ook niet-leden te laten kennismaken met onze vereniging en onze sport. 

Het aanstaande 70-jarig jubileum leent zich hier bij uitstek voor. Streven is tevens om de jarenlange 

onderhandelingen met de gemeente af te ronden en over te gaan tot privatisering van onze 

accommodatie, mits dit op een manier kan dit past bij de mogelijkheden van onze vereniging. 

Speerpunten 2016/2017 

 Vergroten naamsbekendheid van KV Klimop en imagoverbetering van de korfbalsport, in het 
bijzonder onder kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar, met hierbinnen speciale 
aandacht voor jongens. 

 Organiseren van activiteiten voor ledenwerving. 
 Invulling geven aan activiteiten rondom het 70-jarig jubileum, met speciale aandacht voor 

ledenwerving en open stellen van onze vereniging en accommodatie. 
 Indienen voorstel tot privatisering van de verenigingsaccommodatie. 

 

Bestuur KV Klimop 

Asten, november 2016 

 


