Jaarverslag Handbalvereniging Esia
Seizoen 2019-2020
Introductie
Dit jaarverslag beslaat de periode juli 2019 tot en met juni 2020.
Teams seizoen 2019-2020
De F-jeugd trainden in Eys, met als trainster en coach: Eef Beckers. Waarbij Eef ondersteuning kreeg
van Viony en Sabine. Ze starten met 10 speelsters en speelden maandelijks een mini toernooi.
Tijdens de mini toernooien werd ook de hulp van de ouders wel eens ingeschakeld, met name het
wisselen van de speelsters was een grote uitdaging met 10 enthousiaste meiden. Op het einde van
het seizoen zijn 6 speelsters doorgestroomd naar de E-jeugd en zijn er nog 4 nieuwe speelsters
gestart op de F-jeugd.
Dit jaar waren er geen E-jeugdleden.
De D-jeugd trainde op woensdag in Gulpen met als trainster en coach: Cindy Jeha - van Houtem en
Sandra van Loo. Ze speelden met 3 E-speelsters en 1 dispensatie speelster van de C. Ze hebben een
super seizoen gespeeld, met nipte verliezen, maar ze wisten ook vaak de winst binnen te slepen. Het
was een gezellig team met een enthousiaste groep ouders die elke wedstrijd fanatiek op de tribune
zaten.
De C-jeugd trainden in het combinatieteam met HV Olympia in Bocholtz en Juliana in Epen. Trainer
was Ivo Kicken, van HV Olympia. Ze trainden 2 x in de week op dinsdag en donderdag in Bocholtz. Ze
speelden met 4 speelsters van HV Esia.
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 speelsters van HV Esia. Het seizoen kende
hoogte- en dieptepunten. In december werd er samen met tegenstander BFC eerst naar de finale van
het WK vrouwenhandbal gekeken, waar onze Nederlandse handbaldames de wereldtitel wisten te
veroveren. Vervolgens stapten de dames vol goede moed het veld op en wisten zij die dag een
uitzonderlijke overwinning te behalen. Er werd maar liefst met 17-38 gewonnen.
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Dat men als gevolg van alle maatregelen rondom het corona-virus het seizoen niet kon afmaken, is
uiteraard een van de dieptepunten. Gezelligheid en saamhorigheid is kenmerkend voor het team. En
de supporters op de tribune de kersen op de taart.
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 2019-2020
Wat hebben we afgelopen seizoen genoten van de Nederlandse handbal dames in het WK. Met als
klap op de vuurpijl die fantastische WK-finale op 15 december. Wat was dat spannend! Met trots
zagen we de dames knokken en als winnaar uit de bus komen, Wereldkampioen!
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.
Op zondag 1 september 2019 hebben alle teams deelgenomen aan het Heuvellandtoernooi. Dit heeft
wederom dit jaar in Bocholtz plaats gevonden.
In oktober/november 2019 hebben de leden de loten voor de grote clubactie verkocht. Voor het
eerst was hier 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. Amy van Laar was de trotse
winnaar en heeft een mooi handbalshirt van het Nederlands Handbalteam gewonnen!
Op 8 november 2019 is de jaarvergadering gehouden met als belangrijkste agendapunt: ‘de toekomst
van HV Esia’. In eerdere communicatie was een dringende oproep gedaan voor hulp, niet alleen in
commissies maar ook in het bestuur. In de jaarvergadering zijn specifieke bestuurstaken de revue
gepasseerd en zijn alle aanwezigen gevraagd of ze bereid waren om taken/ deeltaken op zich te
nemen. De vergadering was goed bezocht en de bereidheid van meerdere personen heeft tot een
vervolgvergadering geleidt. Na afloop werd er een gezellig hapje en drankje genuttigd.
Maandag 9 december heeft de bespreking in de kantine van Zwart-Wit ‘19 plaatsgevonden, als
vervolg op de jaarvergadering. Tijdens deze bespreking zijn degene uitgenodigd die aangegeven
hadden mee te willen denken over de toekomst van HV Esia. Meerdere mensen hebben tijdens deze
bespreking aangeboden diverse taken op zich te willen nemen, zodat in ieder geval de taken van
Yoke en Niels en versterking van bestuur vastgelegd konden worden.
Op maandag 28 december 2019 zou de jaarlijkse wafelactie plaatsvinden. Dit jaar is deze echter
wegens omstandigheden gecanceld.
Vanaf maart gingen we een bizarre tijd tegemoet. Een virus genaamd COVID-19 oftewel Corona had
ons in zijn greep. Geplande trainingen, wedstrijden, toernooien en andere activiteiten werden van de
agenda geveegd. Er werd een beroep gedaan op onze creativiteit en samenwerkingen. Zo werden de
handen ineen geslagen en hebben de D-jeugd met de toekomstige E-jeugd nog een aantal weken
buiten getraind op het voetbalveld van Zwart-Wit ’19. Dit alles gebeurde met naleving van de
opgestelde protocollen met de Gemeente. Zonder verder nog een wedstrijd te hebben gespeeld is
het seizoen voor iedereen geëindigd.
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Nog even een paar getallen op een rij:
Op 30 juni 2019 telt onze vereniging 45 leden, volgens de gegevens van het NHV. 38 Spelende leden
en 7 niet spelende leden. Het ledenaantal telt 3 personen meer dan afgelopen jaar.
De bestuurssamenstelling bestond afgelopen seizoen uit 3 personen, bestaande uit Tom Brauers als
voorzitter, Kim Starmans als penningmeester en Lianne Vincken als bestuurslid.
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.
Het secretariaat is vacant. De taken van secretaris Yoke Stronk, afgetreden per 8 november 2019,
zijn in de loop van het seizoen verdeeld over meerdere personen.
Niels Smeets, als bestuurslid afgetreden op 8 november 2019, blijft zich bezig houden met
scheidsrechterzaken, lid van de technische commissie en contactpersoon voor het
Heuvellandtoernooi.
Dit jaar zijn er 2 nieuwe leden toegetreden in de Technische commissies, Joyce Bessems en Andrea
Moonen. Zij versterken Cindy Jeha-van Houtem, Niels Smeets en Sandra van Loo.
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, 27 november, 2020
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