
 

 

Jaarverslag secretaris 2019 

 

Dit jaarverslag gaat over het jaar 2019. Gewoonlijk houden we de algemene ledenvergadering in het 

voorjaar, maar 2020 is een bijzonder jaar. Door het coronavirus heeft de club van maart tot juni 2020 

min of meer stilgelegen. Daarom houden we de ALV over het jaar 2019 op 19 oktober 2020. 

 

Wat gebeurde er in 2019? 

• We sluiten een overeenkomst met zangkoor Akkoord om in ons clubhuis te repeteren. 

• De belangrijkste uitkomst van een enquête onder de leden naar wat zij vinden van HSVD, is 

dat de verlichting op het terrein verbeterd moet worden. Het bestuur is ermee bezig. 

• We werken aan een bord met foto’s van bestuur en vrijwilligers.  

• De opbrengst van de oliebollenactie van 2018 is bijna 1100 euro 

• De vrijwilligersvergoeding komt weer ter sprake. De penningmeester doet een voorstel hoe 
het financiële plaatje eruit ziet als we die weer zouden invoeren. 

• Rob doet namens de trainersgroep een voorstel voor een nieuwe lesindeling. Het bestuur is 

enthousiast, de trainers werken het verder uit.  

• We herzien en herschrijven het huishoudelijk reglement.  

• Vanwege de AVG passen we het aanmeldformulier aan. 

• In een bijzondere ledenvergadering gaan de leden Akkoord met de koop van de grond. De 

gemeente Dronten en Stichting Waarborgfonds Sport staan borg. 

• We werken aan een instructieboek voor vrijwilligers waarin we allerlei procedures en 

werkwijzen beschrijven. 

• 29 september vieren we het 25-jarig bestaan van HSVD. Het is een groot succes. 

• 3 december tekenen we de hypotheek akte voor de aankoop van de grond bij de notaris. 

• In 2019 verkopen we stroopwafels en oliebollen voor de eindejaaractie.  

 

Vrijwilligers: bedankt! 

We kijken weer terug op een actief jaar, waarin alle vrijwilligers hard hebben gewerkt voor onze 

vereniging. Grote waardering daarvoor. 

 

Namens het bestuur  

 

Lotte Bloemendaal, Secretaris. 

 

  



 

 

Jaarverslag Trainers 2019 
 

• In het eerste cursusblok zijn er veel lessen uitgevallen door regen, waardoor het veld slecht 
was. De lessen zijn voor een groot deel ingehaald. 

• In het tweede cursusblok is een groep trainers aan de gang gegaan om de hele onderbouw 
(opvoeding) te herzien. Een hele klus, maar het is gelukt. 

• De motivatie om dit te doen was de combinaties meer voor te bereiden op sport en spel en 
de loop van de cursusblokken uit te breiden, meer aan te sluiten, meerdere puppen/pubers 
lessen/blokken te creëren. 

 
De lessen in de (vroeger onderbouw) opvoeding werden als volgt opgebouwd: 

o Puppen: 9 lessen en afronding met certificaat. 5 startmomenten van deze cursus per 
jaar. 

o Pubers:  6 lessen en afronding met certificaat. 5 startmomenten van deze cursus per 
jaar. 

o Basis: 10 lessen met examen als afronding, de combinatie moet slagen voor dit 
examen om door te kunnen naar de GH, sport en spel of GG 

o Verder is er een nieuwe cursus gecreëerd van 10 weken, waarvan 3 lessen GG, 3 
lessen agility en 3 lessen Hoopers. In les 10 worden de lessen geëvalueerd met de 
combinatie, + advies voor vervolg. 

 

• Bij de zomerpuppen zijn we begonnen met deze nieuwe opbouw, met aansluitend het 
vervolg zoals hierboven beschreven. 

• Er was heel wat denkvermogen voor nodig om alle cursussen in het nieuwe systeem te 
gieten. Maar het is gelukt. 

• Na de (gedeeltelijke zomerstop) zijn dezelfde trainers die de onderbouw “nieuwe stijl” 
herschreven hadden aan de slag gegaan met de( vroeger bovenbouw) training. Omdat er 
veel veranderd was in de opvoeding, moest ook de training (deels) aangepast worden. 

• Tijdens dit werk hebben de trainers ook de opbouw van alle oefeningen goed bekeken en 
waar nodig aangepast. 

• In het laatste cursusblok hebben de trainers die de opvoeding lessen gaven, kritisch naar de 
inhoud en opbouw gekeken. Met hun opmerkingen zijn de lessen weer verder aangepast. 

 
Al met al was het een zeer druk jaar voor de trainers. Er is verschrikkelijk veel vergadert en gewerkt, 
maar (ook gelachen en lekkere koek gegeten bij de koffie).  
 
Wij hopen dat 2020 een iets “rustiger” jaar mag worden en dat alle trainingen verlopen zoals 
gepland. 
 
Namens de trainersgroep 
 
Mary Hanekamp 

 
Jaarverslag cursuscoördinatie 2019 

 

In 2019 hebben de cursuscoördinatie en trainers een bult werk verzet. Maar eerst een overzicht van 

de behaalde resultaten over 2019 

 



 

 

PERIODE OPVOEDING TRAINING SPORT TOTAAL 

2019-01 69 31 - 100 

2019-02 74 32 49 155 

2019-02Z 15 - - 15 

2019-03 74 24 56 154 

2019-04 20 - - 20 

     

Totaal 252 87 105 444 

 

Nieuwe opzet cursussen  

De bult werk bestond uit een nieuwe opzet van de cursussen. Een overzicht van de belangrijkste 

veranderingen: 

• We blijven 3 vaste lesblokken geven, maar per blok zijn er 10 in plaats van 12 lessen. 

• In alle vaste blokken bieden we sport en spel aan. 

• De puppen en pubers starten 5 maal per jaar.  

• De trainers hebben de inhoud van de bestaande cursussen fors aangepakt.  

• Er is een nieuwe cursus met de naam Combi sport. Hierin kan de cursist ervaren welke 

vervolgcursus het beste past. 

 

Nieuwe indeling 

De indeling van de cursussen wordt aangepast naar  

• Opvoeding,  

• Training  

• Sport en Spel 

 

Onder opvoeding vallen deze groepen: 

1. Puppen 

2. Pubers 

3. Opstap 

4. Basis 

Onder training vallen deze groepen: 

1. GG beginners 

2. GG gevorderden 

3. Gehoorzame hond 

4. Combi sport 

Onder Sport en Spel vallen deze groepen: 

1. Agility 

2. Hoopers 



 

 

 

Al met al een forse inspanning, naast de lessen, maar door een geweldige inzet van de trainers 

hebben we het toch maar klaargespeeld.  

Daarvoor iedereen dank 

Namens de cursuscoördinatie 

 

Rob van Rijnswou 

 
Jaarverslag infohoek 2019 
 
De infohoek heeft niet stil gezeten en we blijven onszelf ontwikkelen. Maar een aantal dingen blijft 
ook hetzelfde: 

• We zoeken nog steeds naar vrijwilligers die voor een langere periode aan de slag willen in de 
infohoek, vooral op zondagochtend. Veel van onze infohoekers trainen dan zelf. Ook werkt 
een aantal met enige regelmaat in het weekend. Samen met de kantine kijken we hoe we dit 
probleem kunnen oplossen. Zo springen bijna alle infohoekers met regelmaat bij in de 
kantine en houden de kantine medewerkers hun ogen open voor goede infohoekkandidaten. 

• We hebben wel voorkeur voor een klein team. Op dit moment hebben we drie vaste 
infohoek-vrijwilligers. Er wordt een nieuwe infohoeker ingewerkt en ook het bestuur springt 
regelmatig bij.  
 
Ontwikkelingen 

• Sinds de zomer gebruiken we webmail. Daardoor kunnen we nu ook thuis de mail 
beantwoorden. In de zomerperiode is dat handig, maar ook nu zijn we ondanks corona goed 
bereikbaar.  

• De cursuscoördinatie gebruikt inmiddels ook een eigen webmail. Hierdoor worden 
werkprocessen meer gescheiden. Het voordeel is dat duidelijker wordt welke informatie de 
infohoek nodig heeft om nieuwe en bestaande leden zo snel mogelijk van informatie te 
voorzien.  

• We proberen ook met minder papier te werken. Aanmeldingen worden al papierloos 
verwerkt. Ook zijn we samen met andere commissies druk bezig om de papieren die nog wel 
in omloop zijn zo efficiënt mogelijk te gebruiken.  

 
Al met al ben ik enorm trots op het infohoek-team: op de flexibiliteit, betrokkenheid en de inzet die 
iedereen meebrengt. Ik hoop volgend jaar met een even betrokken team te werken, nog meer 
digitaal te kunnen doen en nog beter met andere commissies samen te werken.  
 
Samen maken wij HSVDronten! 
 
Namens het infohoekteam  
 
Elaine Hoogezand 
 

Jaarverslag barcommissie 2019 
 



 

 

• Het afgelopen jaar heeft Eefke, naast Inge, de taken van de kantine op zich genomen 
vanwege ziekte. 

• Ook Eefke heeft gemerkt dat het best wat voeten in de aarde heeft om het rooster voor de 
kantine sluitend te krijgen. 

• Kregen we het rooster niet rond? Dan sprongen Andere commissies bij. Heel veel dank 
daarvoor en een pluim voor onze schoonmaakster! 

• Er zijn vrijwilligers weg gegaan en ook weer nieuwe bijgekomen. Het is nog wat krap maar we 
zijn blij met de vrijwilligers in ons team.  

• De inkomsten zijn laag. Er zijn ideeën om met Meer gezelligheid de omzet te verhogen.  

• Er zijn enkele activiteiten geweest: de eindejaaractie, workshops, knutselavonden en 
natuurlijk het jubileum. Door de positieve bijdrage van onze vrijwilligers zijn de activiteiten 
zeer geslaagd. 

• De keuken is aangepast met extra kastjes, een nieuwe koelkast en een nieuwe vriezer.   

• Omdat de samenwerking zo goed is bevallen, besluiten Inge en Eefke deze door te zetten. 

• Samen met onze vrijwilligers blijven we proberen de uitdagingen omtrent de bezetting en de 
omzet op te lossen.  

• We duimen voor een gezellig en gezond clubjaar. We gaan ervoor! Samen! 
 
Namens het kantine team  
 
Eefke en Inge 
 

Jaarverslag klusteam 2019 

  

Het klusteam zie je niet vaak als je komt trainen, maar tussen de lessen door verzetten wij heel wat 

werk.  

Naast het dagelijkse onderhoud hebben we in 2019 ook een aantal dingen af kunnen ronden: 

 

• Schuifwand geplaatst in het clubhuis 

• Extra verlichting in de zaal opgehangen 

• Led verlichting in de infohoek (duurzaam) 

• Agility-materiaal onderhouden 

 

Dit is een kleine opsomming van gedane klussen. Begin 2020 heeft het werk door covid19 een tijd 

stilgelegen. Wij hopen dat het virus weer snel verdwijnt, zodat wij er weer volop tegen aan kunnen.  

 

Mocht je nu denken: ik klus graag en wil zo af en toe of structureel een steentje bijdragen. meld je 

vooral, vele handen maken licht werk!  

 



 

 

Namens het klusteam 

 

Renko van der Vinne 

 
Jaarverslag ledenadministratie 2019 
 
De werkzaamheden van de ledenadministratie zijn in 2019 in overleg met de penningmeester 
grotendeels onder gebracht bij de infohoek. Deze verandering heeft meerdere voordelen: 

• Kortere communicatielijnen 

• Leden krijgen sneller bevestiging van opzegging. 

• De infohoek kan een definitief lidmaatschap toekennen als de betaling binnen is. 

• De cursist/toekomstig lid weet sneller waar hij aan toe is. 

• De samenwerking tussen cursuscoördinatie en infohoek verbetert. 
 
Ook zijn we continu aan het kijken hoe dingen efficiënter kunnen: hoe zorgen we dat er zo min 
mogelijk mailverkeer nodig is om tot een juist antwoord te komen? 
 
Ledenaantallen 
Het aantal leden op 6 oktober 2020: 354 
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Inschrijvingen en uitschrijvingen leden- HSVD 
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