
 

 

7. 

Onderwerp: Jaarverslag Polocommissie 2019/2020 

Polocommissie Eric Jansen, Rob Holleman, Dennis Noij en Nicolle Rutten. 

 *(Nicolle Rutten, Rob Holleman, Roy Campschoer en Rick Hidding) 
 

Aantal per jaar: 7 X per jaar, waarvan 0 in deze samenstelling.  

 *(7X in nieuwe samenstelling) 

 

Doelen voor 2019/2020 waren: 

 Hoe en wat gaan we nu doen met de vrijwilligerstaken? Nieuw beleid, nieuw bestuur? 

 Scheidsrechters werven. 

 W-officials werven. Of opfriscursus voor oud-officials om ze weer actief te krijgen. 

 Hoofdtrainer aanstellen senioren. 

 Trainers werven voor de jeugd, meer kwaliteit aan de kant. 

 Op tijd de indelingen voor de nieuwe teams klaar en duidelijk. 
 
Tijdens onze eerste vergadering was het bestuur, Rennie en Thomas ook aanwezig. Thomas zou 
gaan bijdragen aan het meer structuur gaan geven aan de vergaderingen en ontwikkelingen en 
Rennie als adviseur. Eric Jansen heeft die avond per direct zijn functie neergelegd en wat 
overbleef was Nicolle als Jeugd coördinator en Rob Holleman als Wedstrijdsecretaris. Hierna 
heeft er snel een volgende vergadering plaatsgevonden en is er een nieuwe samenstelling tot 
stand gekomen: 
Nicolle als voorzitter polocommissie. 
Rob Holleman blijvend in functie. 
Roy Campschoer als senior coördinator. 
Rick Hidding en Alexander Vrendenbarg als jeugd coördinatoren. 
Na deze nieuwe indeling konden we eindelijk van start gaan met punten die de aandacht nodig 
hadden. 
 
Vrijwilligerstaken:  
Hier is voornamelijk het bestuur heel erg druk mee bezig geweest om meer druk te zetten achter 
de mensen die al op een plek zaten en ook om meer mensen te werven. Activiteitencommissie 
weer opgezet waar flinke stappen zijn gemaakt om van alles te organiseren. Er is een 
jaarkalender gemaakt met activiteiten waar mensen zich voor konden opgeven. Hier hebben we 
een half jaar mee gewerkt en helaas voor de meeste activiteiten is het op het  laatste half jaar 
niet meer van toepassing geweest. Gaan we het volgende seizoen weer oppakken. 
 
Scheidsrechters werven en W-officials werven: 
Hier hebben we voor het einde van het vorige seizoen veel opgave gekregen voor de W-officials. 
Deze zijn inmiddels opgegeven maar ligt ook stil vanwege Corona. Er is ons nog niet duidelijk 
gemaakt wanneer dit opgepakt weer kan worden. Dus het nieuwe seizoen moeten we starten met 
helaas nog geen nieuwe officials. Zo ook de scheidsrechters waar we er in ieder geval na veel 
worstelen en gepraat toch twee personen hebben gevonden die dit op pakken. Hans Wakelkamp 
en Alexander Vrendenbarg. Ook deze cursus lag na 1 bijeenkomst stil. 
 
Trainers senioren: 
Voor de heren is hier Rennie voor aangesteld. Helaas door omstandigheden hebben wij onze 
wegen moeten scheiden. Gelukkig is Heren 1 speler Martin van der Hooft opgestaan en heeft 
deze taak op zich genomen en zal dit het komende seizoen ook voort gaan zetten. Dit tot 
vreugde van alle spelers van beide heren teams. 



 

 

 
 
 
Voor de dames hebben we een proefperiode gehad met Jean. Na deze 3 maanden klikte het van 
beide kanten en wilde hij het graag nog voortzetten tot aan het einde van het seizoen. Voor de 
zomervakantie heeft Jean aangegeven dat hij ook volgend seizoen zijn trainingen voort blijft 
zetten bij de dames. Als coach gaat het hem niet lukken, misschien heel af en toe.  
 
Trainers en Kader jeugd: 
Afgelopen jaar hebben we het ruim in kunnen zetten bij de jeugd spelers en hebben we bijna elke 
training met 2 man en soms wel met 3 man op 1 groep kunnen doen. Helaas hebben we nog 
geen extra mensen bereid kunnen vinden om dit uit te kunnen breiden. Voor aankomend seizoen 
hadden we er ook genoeg op de planning staan maar mondjes maat loopt dit terug door 
schoolroosters en vroege trainingstijden. De tijden zijn voor velen niet haalbaar. Ook Corona en 
privé spelen hier een rol. 
 
Voor onder de 13 hebben we afgelopen seizoen zonder vaste Coach moeten doen. Hiervoor 
hebben Nicolle, Iris, Rick Hidding, Jordy Havekes, Rik Westerink meerdere malen hun vrije 
zaterdag opgegeven om ze bij te staan. Ook de ouders van dit team heeft bij onze afwezigheid 
het team ondersteund wisselend aan de kant als coaches. 
 
Op tijd teamindeling: 
De teamindelingen waren voor de meivakantie bekend binnen de polocommissie. Door de 
Corona heeft het naar buiten brengen voor in ieder geval de senioren teams iets langer op zich 
laten wachten door de vele jeugd die door stroomt. Veel jeugd zal starten in heren 3 maar snel 
doorstromen naar heren 2.  
 
 
Doelen 2020/2021 

- Ledenwerving onder de jeugd. 
- Uitbreiding jeugdkader. 
- Meer vrijwilligers onder verschillende commissies. 
- Trainingstijden wens om later te beginnen. 
- Kritisch kijken naar de indeling voor herenteams 21/22, wie hoort waar thuis en hier ook 

naar in gaan delen. Ook opkomsten spelen hierbij een rol. 
- Saamhorigheid, wat meer gezellige avonden plannen met alle senioren teams. (op eigen 

kosten, of op het bad of ergens anders) om meer sfeer en de teams bij elkaar te laten 
zijn. Afhankelijk van Corona. 


