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Jaarverslag Handbalvereniging Esia 

Seizoen 2018-2019 
 

Introductie 

Dit jaarverslag  beslaat de periode juli 2018 tot en met juni 2019. 

 

Teams seizoen 2018-2019 

De F-jeugd trainden in Eys, met als trainster en coach: Eef Beckers. 

Ze starten met 4 speelsters, maar door ledenwerving van de ouders kwamen er al snel een paar 

dames bij en waren er 6 speelsters. Zij speelden een aantal mini toernooien, waarbij ook soms 

ouders de taak van de coach hebben overgenomen. Aan het einde van het seizoen zijn er nog 4 

speelsters bij gekomen! 

 

De E-jeugd trainde op woensdag in Gulpen met als trainster en coach: Cindy Jeha - Van Houtem en 

Sandra van Loo. Ze speelden met 8 speelsters. Zij werden kampioen op 6 april 2019! Van harte 

gefeliciteerd! Dit werd goed gevierd, mede dankzij de ouders! 

 

De D-jeugd trainde op woensdag in Gulpen met als trainer en coach Cindy Jeha - Van Houtem en 

Sandra van Loo. Ze speelden met 10 speelsters. Ze speelden elke wedstrijd met volle overtuiging, wat 

helaas geen overwinning opleverde, maar wel elke week weer vol goede moed! 

 

De C-jeugd trainden in het combinatieteam met HV Olympia in Bocholtz. Trainer en coach waren 

Ralph en Ivo, van HV Olympia. Ze trainden 2 x in de week op dinsdag en donderdag in Bocholtz. Ze 

speelden met 5 speelsters van HV Esia. Op 23 maart 2019 speelden zij de kampioenswedstrijd en 

wonnen! Van harte gefeliciteerd kampioenen! 

 

De B-jeugd trainden ook in het combinatieteam met HV Olympia in Bocholtz. Trainer en coach waren 

ook Ralph en Ivo van HV Olympia. Ze trainden ook 2 x per week op dinsdag en donderdag in Bocholtz. 

Ze speelden met 1 speelster van HV Esia.  

 

Dit jaar waren er geen de A-jeugdleden.  

 

De senioren in combinatie met HV Adio werden getraind en gecoacht door Patrick Pieters. Zij 

trainden op donderdag in Gulpen. Ze speelden met 10 spelers van HV Esia.  

 

De recreanten in combinatie met HV Adio werden getraind door Bart Rompelberg op donderdag in 

Gulpen. Ze speelden met 2 speelsters van HV Esia. Zij deden mee aan de recreanten competitie. 
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Activiteiten seizoen 2018-2019 

Dit jaar is er op Facebook veel aandacht geweest voor de Handbaldames in de Nederlandse 

competitie, wat was dat spannend! Ze haalden zelfs een finale plek! Daarnaast is er vooral aandacht 

geweest voor de toekomst van HV Esia. Als bestuur zien we dat het steeds moeilijker wordt om alle 

taken goed uit te voeren en vragen een aantal keer om hulp bij de leden en ouders van de 

jeugdleden, voor bestuurstaken en andere verenigingstaken die nu door bestuursleden worden 

opgepakt. 

 

In juli krijgen we geld naar aanleiding van de actie van de Rabobank die startte in mei, waardoor met 

het stemmen van leden van de Rabobank geld opgehaald kan worden voor HV Esia. Een mooi extra 

bedrag aan sponsorgeld krijgen we binnen! 

 

Op zondag 2 september 2018 hebben alle teams deelgenomen aan het Heuvellandtoernooi. Dit heeft 

wederom dit jaar in Bocholtz plaats gevonden. 

 

In oktober/november 2018 hebben de leden de loten voor de grote clubactie verkocht. 

 

Op 23 november 2018 is de jaarvergadering gehouden. De vergadering was goed bezocht, vooral 

door de jeugdleden en hun ouders. Er werden een aantal vragen uitgebreider besproken, die van 

tevoren ingediend waren. We spraken over de samenwerkingsverbanden die er zijn met andere 

verenigingen en de teamsamenstellingen die gemaakt moeten worden om competitie te kunnen 

spelen. Er werd aangegeven dat de communicatie soms beter kan door de vereniging naar ouders 

toe. Tevens is aangegeven dat we hulp nodig hebben van de leden en ouders van de jeugdleden. Dit 

zal z’n vervolg hebben in het komende seizoen.  Na afloop dronken we nog een glaasje samen. 

 

In december speelden de senioren een gezellig Sinterklaas dobbelspel. 

 

Op vrijdag 28 december 2018 liepen we met de wafels langs de deuren in Eys, Eyserheide en 

Trintelen: De Wafelactie. 

 

Op 6 februari 2019 houden we een bijeenkomst in verband met de toekomst van HV Esia. De 
bedoeling is om met elkaar de toekomst van HV Esia zeker te stellen, waarbij de betrokkenheid van 
iedereen noodzakelijk is om alle zaken die nodig zijn om onze vereniging draaiende te houden in te 
kunnen vullen. Vervolg van deze bijeenkomst wordt gepland, omdat ouders er niet zeker van zijn of 
hun kind bij HV Esia blijft handballen. In een mail naar alle leden en ouders van jeugdleden is 
aangegeven wat besproken is op 6 februari en is nogmaals een oproep gedaan om mee te denken 
over de toekomst van HV Esia en te helpen bij de diverse taken. Een aantal seniorenleden melden 
zich aan om hulp te bieden. 
 

Op zaterdag 13 april 2019 houden we de Heilige mis voor alle leden en overleden leden van HV Esia. 
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Het jeugdkamp op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni voor de E- en de D- jeugd was een succes voor beide 

teams. Ze hebben geslapen in de kantine van Zwart-wit en allerlei leuke activiteiten gedaan. Dit was 

voor herhaling vatbaar. We hebben het weekend afgesloten met een barbecue op de zaterdagavond 

voor alle leden en vrijwilligers. Deze was goed bezocht en ook zeer geslaagd. 

 

De F-jeugd deed als afsluiting van het seizoen een lasergame spel in het Eyserbos. 

 

Nog even een paar getallen op een rij: 

Op 30 juni 2018 telt onze vereniging  45 leden, volgens de gegevens van het NHV.  38 Spelende leden 

en 7 niet spelende leden. Het ledenaantal is gelijk gebleven met afgelopen jaar. 

 

De bestuurssamenstelling is ongewijzigd het afgelopen seizoen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit Tom Brauers als voorzitter, Kim Starmans als penningmeester en 

Yoke Stronk als secretaris.  

Lianne Vincken houdt zich bezig met de informatie naar de leden en ouders, alsook het website 

beheer. Tevens verzorgd zij de acties, zoals de Grote Clubactie in oktober/ november en de 

Wafelactie in december. 

Niels Smeets houdt zich o.a. bezig met scheidsrechterzaken en zaken die in de technische commissie 

naar voren komen. Tevens is hij contactpersoon voor het Heuvellandtoernooi. 

 

Dit jaar zijn er geen wijzigingen geweest in de commissies.  

We willen als bestuur alle vrijwilligers en ook alle leden die afgelopen seizoen de handen uit de 
mouwen hebben gestoken heel erg bedanken voor hun inzet. Heel erg bedankt! 
 
We wensen iedereen ook voor komend seizoen weer veel handbalplezier! 

 

Het bestuur vraagt de leden hen voor het gevoerde beleid decharge te verlenen.  
 
Eys, 8 november, 2019 
Yoke Stronk-van Lent, secretaris. 
 

 


