Jaarverslag Handbalvereniging Esia
Seizoen 2020-2021
Introductie
Dit jaarverslag beslaat de periode juli 2020 tot en met juni 2021.
Teams seizoen 2020-2021
De F-jeugd trainden in Eys, met als trainster en coach: Eef Beckers. Tijdens het lopende seizoen heeft
Eef hulp gekregen van Nicol Pieters, die nu samen met Eef de trainende en coachende rol voor haar
rekening neemt.
Ze starten met 6 speelsters en speelden maandelijks een mini toernooi. Op het einde van het
seizoen zijn 2 speelsters doorgestroomd naar de E-jeugd en zijn er nog 4 nieuwe spelers gestart op
de F-jeugd. Zij sluiten het seizoen af met 8 leden.
De E-jeugdleden trainden op woensdag in Gulpen onder leiding van trainsters en coaches: Sabine en
Claudia Brauers. Zij startte het seizoen met 7 speelsters. In de loop van het jaar zijn er nog twee
nieuwe spelers toegetreden en op het einde van het seizoen zijn er nog 2 speelsters van de F-jeugd
overgekomen. Zij sluiten het seizoen af met 11 speelsters.
Dit jaar waren er geen D-jeugdleden.
De C-jeugd trainden in het combinatieteam met Gemini te Voerendaal. Zij worden op maandag
getraind door Rik Verhoeve, trainer van Gemini en op donderdag getraind door Cindy Jeha–Van
Houtem & Sandra Jehae . Coachen is onder leiding van Jan Cox (Gemini) & Cindy Jeha–Van Houtem
(Esia). Zij startte het seizoen 7 speelsters vanuit Esia en 6 speelsters vanuit Gemini. De samenwerking
met Gemini verloopt heel goed en de onderlinge sfeer tussen de meiden is ook heel goed.
Dit jaar waren er geen B-jeugdleden.
Dit jaar waren er geen A-jeugdleden.
De senioren in combinatie met HV Adio werden getraind en gecoacht door Patrick Pieters. Zij
trainden op donderdag in Vaals. Ze speelden met 9 spelers van HV Esia.
De recreanten in combinatie met HV Adio trainden 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 2020-2021
De start van het seizoen was erg onduidelijk. Corona had veel invloed op onze manier van leven,
werken en vrijetijdsbesteding waaronder onze mooie handbalsport. In de aanloop naar het nieuwe
seizoen waren we in afwachting van de nieuwe versoepelingen. Door het bestuur werd een corona
protocol opgesteld, om zo veilig sporten mogelijk te maken.
In juli ontvangen we wederom een mooi bedrag naar aanleiding van de Rabobank Club Support actie.
Met dank aan iedereen die op ons heeft gestemd.
Het geplande Heuvellandtoernooi van 6 september 2020 ging helaas niet door. Volgens de huidige
corona maatregelen, was het niet haalbaar om een grootschalig toernooi goed te organiseren.
Op 3 oktober 2020 bestond Esia 35 jaar. Helaas geen feest dit jaar, echter wij hopen dit op een later
tijdstip met jullie te kunnen vieren.
Zoals elk jaar in oktober/november hebben de leden de loten voor de grote clubactie verkocht. Na
het succes van vorig jaar was hier wederom door HV Esia een Facebook winactie aan gekoppeld.
Leden konden een foto posten op Facebook waarin te zien was dat ze een grote clubactie-lot
verkochten. Tara Gilissen was de trotse winnaar en heeft een mooi handbalshirt van het Nederlands
Handbalteam gewonnen!
Voor het eerst was er vanwege Corona geen fysieke jaarvergadering mogelijk. Het bestuur was
creatief geweest en heeft een digitale vergadering, via mail, verzorgd. De belangrijkste punten uit de
vergadering waren het aftreden van de bestuursvoorzitter Tom Brauers en de toetreding van drie
nieuwe bestuursleden. Met de toetreden van de nieuwe bestuursleden werd geen invulling gegeven
aan de rollen van secretaris en voorzitter. Een onwenselijke situatie! Echter ondanks dat, zal de
nieuwe bestuursbezetting, welke door online stemming is goedgekeurd door de leden, hun uiterste
best doen om de vereniging voort te zetten.
Door een aangekondigde lock-down is de competitie volledig stil gelegd. Er werd nog nagedacht over
diverse scenario’s om de competitie te hervatten.
Gelukkig hebben we wel kunnen genieten van de dames handbalsters. Zij speelden in december het
EK 2020 en werden 6de.
De wafelactie is ook dit jaar helaas voor de 2e keer gecanceld. Laten we hopen dat deze volgend jaar
wel weer door kan gaan.
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Verder was het helaas een rustig seizoen, daar waar de maatregelen het toelieten zijn de trainingen
weer hervat en heeft de jeugd nog enkele wedstrijden gehandbald. Niet in de ‘normale’ competitie,
echter in een alternatieve vorm.

Nog even een paar getallen op een rij:
Op 30 juni 2021 telt onze vereniging 43 leden (spelende en niet-spelende leden), volgens de
gegevens van het NHV.
De bestuurssamenstelling bestond afgelopen seizoen uit Kim Starmans als penningmeester en
bestuursleden Lianne Vincken, Sandra Gilissen, Wendy Peerboom en Manon Crutzen.
De Technische Commissie bestond de afgelopen periode uit Niels Smeets, Cindy Jeha, Sandra Jehae,
Andrea Moonen en Joyce Bessems.
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, hopelijk kunnen we de bal
gewoon blijven overgooien!
Het bestuur vraagt de leden hen voor het gevoerde beleid decharge te verlenen.

Eys, 8 december, 2021
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