
 
 

 Secretariaat: De Wissel 6, 6287 BR  Eys, Tel. 06-21552825 

 

Jaarverslag Handbalvereniging Esia 

Seizoen 2017-2018 
 

Introductie 

Dit jaarverslag  beslaat de periode juli 2017 tot en met juni 2018. 

 

Teams seizoen 2017-2018 

De F-jeugd trainden in Eys, met als trainster en coach: Sandra van Loo. 

Ze speelden met 6 speelsters een aantal mini toernooien: op 23-9-2017 in Beek, op 28-10-2017 in 

Stein, op 4-11-2017 in Margraten, op 9-12-2017 in Landgraaf, op 17-2-2018 in Margraten, op 17-3-

2018 in Gulpen (georganiseerd door HV Esia) en op 14-4-2018 in Meerssen. 

 

De E-jeugd trainde in Gulpen met als trainster en coach: Cindy Jeha - Van Houtem. Mel Stronk is een 

half seizoen coach geweest naast Cindy. 

Ze speelden met 8 speelsters. 

 

De D-jeugd trainden in het combinatieteam met HV Olympia in Bocholtz. Trainer en coach was 

Mandy Janssen van HV Olympia. Ze trainden 2 x per week in Bocholtz. Ze speelden met 13 speelsters, 

waarvan 6 van HV Esia. 

 

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

Lydia Jongen en Manon Thewissen van HV Olympia. Ze trainden 2 x in de week in Bocholtz. Ze 

speelden met 16 speelsters, waarvan 5 van HV Esia. Ze werden kampioen!  

 

De B-jeugd, de combinatie met HV Adio en HV Olympia, werd getraind door Carla Windmüller en 

Sylvia Luiten van Olympia. Ze trainden 2 x per week in Bocholtz. Ze speelden met 14 speelsters, 

waarvan 2 van HV Esia. Ze werden ook kampioen! 

 

De A-jeugd trainden ook in combinatie met HV Adio en HV Olympia. Zij werden en getraind en 

gecoacht door Miriam Steinbusch en Daniëlle Voncken van HV Olympia. Ze trainden 2 x in de week in 

Bocholtz. Ze speelden met 12 speelsters, waarvan 2 van HV Esia. En ook zij werden kampioen!  

 

De senioren in combinatie met HV Adio werden getraind en gecoacht door Bart Rompelberg. Zij 

trainden op donderdag in Gulpen en op maandag werd onder begeleiding van Fysio Eys extra 

aandacht aan conditie en kracht besteed. 

 

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

Gulpen. Zij deden mee aan de recreanten competitie. 
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Activiteiten seizoen 2017-2018 

In juli hebben we trouwerij van een senioren lid en er wordt een baby geboren in dit team. Daarnaast 

hebben de verschillende teams weer leuke en sportieve activiteiten gedaan tijdens dit seizoen. De 

keepers hebben meegedaan aan een keepersclinic, waar ze veel hebben geleerd van o.a. spelers van 

de Lions! Natuurlijk was dit ook het jaar van de AVG. Ook HV Esia heeft een Privacy reglement 

opgesteld, alle formulieren bekeken en gewijzigd zodat ze ‘AVG proof’ zijn. Op de website staat 

hierover alle informatie. 

 

In juli krijgen we geld naar aanleiding van een 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! 

 

In oktober hebben de leden loten voor de grote clubactie verkocht. 

 

Op zondag 3 september 2017 hebben alle teams deelgenomen aan het Heuvellandtoernooi. Dit heeft 

wederom dit jaar in Bocholtz plaats gevonden. 

 

Op 13 oktober 2017 is de jaarvergadering gehouden. Na een korte samenvatting is er op informele 

manier op een aantal plekken in de zaal tekst en uitleg gegeven over de financiën, het jaarverslag, de 

teamsamenstelling, de samenwerking met de andere verenigingen, etc. Na afloop dronken we nog 

een glaasje samen. 

 

Op 12 november 2017 hadden we de 30e Herfstwandeling. 

 

Op 10 december 2017 heeft het seniorenteam een sinterklaasactiviteit gehouden. 

 

Op 16 december 2017 zijn een aantal E en F speelsters en hun ouders naar een wedstrijd van V&L 

eredivisie gaan kijken. 

 

Op vrijdag 29 december 2017 liepen we met de wafels langs de deuren in Eys, Eyserheide en 

Trintelen: De wafelactie. 

 

Op zondag 8 april 2018 ontvangen we een bedrag van de Huupe Kloep. Opgehaald met de jaarlijkse 

Open Eyser Jeu de Boules kampioenschap. Dit geld moeten we besteden aan onze leden. 

 

Op 24 maart 2018 houden we de Heilige mis voor alle leden en overleden leden van HV Esia. 

 

In mei start weer de clubkascampagne van de Rabobank. Weer halen we een mooi bedrag op! 
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Op 23 juni 2018 was een gezellige receptie en BBQ in de kantine van HV Olympia voor de 

kampioenen van het afgelopen seizoen, de A, B en C jeugd! 

 

Alle teams hebben een leuke afsluiting gehad van het seizoen. Op 11 mei is de F-jeugd als afsluiting 

van het seizoen een ijsje gaan eten bij de Bernardushoeve in Trintelen. Op 18 mei is de E-jeugd naar 

het blote voetenpad in Brunssum geweest en hebben daarna frietjes gegeten bij Cindy thuis. De B-

jeugd heeft begin juni een kamp weekend gehouden in Lemiers, met allerlei sportieve activiteiten. De 

senioren zijn op 10 juni naar de escaperoom geweest en daarna uit eten in Maastricht. 

Op 19 mei is de F, E en D jeugd met de nieuwe teamindeling naar het Zwart-Wit toernooi in Oirsbeek 

gegaan. 

 

Nog even een paar getallen op een rij: 

Op 30 juni 2017 telt onze vereniging  45 leden, volgens de gegevens van het NHV.  37 Spelende leden 

en 8 niet spelende leden. Dat zijn 3 leden minder dan een jaar geleden.  

 

De bestuurssamenstelling is gewijzigd het afgelopen seizoen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit Tom Brauers als voorzitter, Jolanda Lemmens als penningmeester 

en Yoke Stronk als secretaris. Jolanda Lemmens heeft gedurende het seizoen haar taken kunnen 

overdragen aan Kim Starmans. Zij heeft de taken als penningmeester helemaal overgenomen. 

Noël Janssen is gestopt als bestuurslid, maar blijft nog actief in de wandelcommissie.  

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

het website beheer. 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, 4 november, 2018 
Yoke Stronk-van Lent, secretaris. 
 

 


