Bijlage punt 4:
Jaarverslag 2020 van het secretariaat

Voor de club zijn er natuurlijk financiële gevolgen, maar
mede dankzij de teruggave van huur en OZB, een bijdrage
van de RABO en onze gezonde financiële positie is dat
goed op te vangen.
Als bestuur hebben we meegedacht over het Hattemer Sportakkoord
en dat medeondertekend. Het bostoernooi is besproken en er wordt
gekeken of er voldoende draagvlak is om het door te laten gaan.
Er is met behulp van Peter Riezeweide een verbeterd geluidssysteem
gerealiseerd, zodat we ook bij grotere toernooien hoorbaar zijn.

Een bijzonder jaar waarin veel niet gebeurde.
Veel activiteiten moesten worden geannuleerd en ook
het normale bestuur overleg was vaak beperkt te
realiseren. De kantine werd verboden terrein en het
maximaal aantal mensen dat bij elkaar mocht komen
veranderde in de loop van het jaar.
Via mail, telefoon, beperkte vergaderingen en digitaal overleg heeft
het bestuur geprobeerd om de wisselende regels en afspraken te
vertalen naar onze situatie en dat weer zo duidelijk mogelijk naar de
leden te communiceren.

Er waren nog wel enkele successen te noteren. In februari wist
een team van Hattem Petanque kampioen van de wintercompetitie te worden en ook het team van de NPC behaalde de
eerste plek, al was dat niet officieel omdat de laatste
wedstrijddag werd geannuleerd. Ook de winst bij het
Spookhuystoernooi ging naar een Hattems team.

Er is tijd gestoken in verschillende aanpassingen, zoals
de aanschaf van ontsmettingsmiddelen, aanleg van
banen, looproutes, plexiglas voor de bar en de
wedstrijdtafel enz. Desondanks moesten we het boulen
en de gezellige onderlinge contacten voor langere tijd
missen. Via nieuwsbrieven, facebook, telefoontjes, een
digitale bijeenkomst, kaartjes en het clubblad probeerden we toch
contact te houden met de leden.

Ons ledental is licht gedaald. Enkele oud-leden zijn in januari weer
ingeschreven, maar zoals te verwachten in zo’n bijzonder jaar,
hebben we verder geen nieuwe leden kunnen verwelkomen.
We starten 2021 met 92 leden en een gemiddelde leeftijd van 62 jaar.
Een aantal leden heeft in het afgelopen jaar te maken
gehad met ziekte, zorgen en verdriet en we hebben daar,
voor zover mogelijk, in meegeleefd en gezorgd voor een
hart onder de riem.
In de laatste week van het jaar hoorden we dat Henk Kinket, ons
gewaardeerde lid uit Denemarken, na een vervelende ziekteperiode is
overleden.
Een bijzonder jaar waarin ook veel wel gebeurde en we
hopen dat we als bestuur de betrokkenheid hoog hebben
kunnen houden, zodat we over een poosje weer als een
gezonde club kunnen functioneren. Dank voor de sponsors
en vrijwilligers die ons ook in deze lastige tijd trouw zijn
gebleven.
Januari 2021, Ben

Gelukkig konden twee van onze grote toernooien wel
plaatsvinden, ook al moesten daarvoor aanpassingen
worden gemaakt voor w.b. het aantal deelnemers en de
toestemming van de gemeente.
Daarbij konden we dan wel ervaring op doen met de
nieuwe licentievorm en de scan-app.
Vanwege het verschil in opvattingen over het
functioneren van Hattem Petanque heeft Albert
Potkamp besloten te stoppen als bestuurslid en als
voorzitter van de Wedstrijdcommissie. Matthijs
Santman is bereid gevonden om zijn taken over te
nemen.
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Bijlage bij punt 8:
Bijlage bij punt 9: Jaarverslag wedstrijdcommissie 2020

Contributie:

Wedstrijdcommissie / functionarissen
De wedstrijd commissie bestond het overgrote deel van het jaar uit
Albert Potkamp, Cori ten Wolde, Marleen Kort en Ton Visser. Na het
vertrek van Albert is Matthijs Santman begin december in zijn plaats
toegetreden tot de wedstrijdcommissie.

De contributie is opgebouwd uit het
lidmaatschap van Hattem Pétanque en
het lidmaatschap van de NJBB.

De commissie vergaderde het afgelopen jaar 3 maal.
Hierbij deed t.g.v. corona ook de online vergaderingen hun intrede.
Vanuit de commissie was Albert als bestuurslid wedstrijdzaken
vertegenwoordigd in het bestuur, welke functie ook door Matthijs is
ingevuld.

2021
Het lidmaatschap van Hattem Pétanque
bedraagt € 53,00.
Voor jeugdleden € 41,50.
Leden die primair lid zijn bij een andere
vereniging betalen € 35.
Donateurs (niet spelende leden) betalen
minimaal € 30.
Huisleden krijgen € 5 korting.

De jaarkalender voor 2021 is wel weer volledig ingevuld, maar hierbij
moet helaas de kanttekening worden gemaakt, dat wij per keer moet
bekijken of een bepaalde activiteit doorgang kan vinden in verband
met overheidsmaatregelen. Helaas kan dit betekenen dat wij soms
kort van te voren een activiteit moeten afblazen. Wij vertrouwen op
begrip hiervoor bij u allen. Via nieuwsbrieven en website zullen wij u
zo goed mogelijk op de hoogte houden of een activiteit doorgang kan
vinden of niet.
Wintercompetitie District Oost NJBB
In het eerste kwartaal werd de wintercompetitie 2019/2020 afgesloten.
Hoewel de deelname hieraan slechts bestond uit twee teams, wist
toch Hattem Petanque 1 in de 1ste klasse de eerste prijs binnen te
halen. Ben Kort en Herman van Dijk gefeliciteerd met het behalen van
dit resultaat.
HP 2 eindigde in de 2de klasse als 8ste.

De contributie 2022 blijft in principe hetzelfde als in 2021.
De kosten van de NJBB worden gewoon doorberekend.

De wintercompetitie 2020/2021 is t.g.v. de corona niet gestart en is
verschoven naar 2021.
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Zomercompetitie District 2020
Deze competitie is door corona niet doorgegaan

Statistieken
In de onderstaande tabellen geven we jullie enkele overzichten van de
bezetting in de laatste 5 jaar weer. Voor 2020 geldt dat de bezetting
gebaseerd is op de gemiddelden van de feitelijk gespeelde
wedstrijden. Zoals jullie gemerkt hebben zijn helaas ook veel
wedstrijden uitgevallen door maatregelen i.v.m. corona. Met deze
kanttekening moet ook naar deze cijfers worden gekeken.

Zomeravond competitie District Oost (ZACO)
Deze competitie is door corona niet doorgegaan.
NPC – Nationale Petanque competitie 2019/2020
De gehele competitie stond het enige team van Hattem Petanque op
de eerste plaats in de 6de klasse en ook toen in maart van 2020
besloten werd, de competitie te staken i.v.m. corona.
Helaas dus net niet uitgeroepen tot kampioen maar wel de winnaar
van deze ronde.

Mixtoernooi
(spelers)
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

2020

2019

2018

2017

2016

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

13
13
13
16
22
26
28
33
17
19
15
15
Tot gemiddeld
17
19
19
21
Duidelijk is te zien dat met name de woensdagmiddag minder is
bezocht, maar dat moge geen verrassing zijn i.v.m. corona.

De NPC 2020/2021 begon wederom goed met een winstpartij op
Doetinchem, maar ook dit keer werd i.v.m. corona de verdere
competitie definitief afgebroken. We vertrouwen erop dat eind 2021 de
NPC toch weer kan worden opgestart.

17
34
20
24

Interne toernooien
Van de interne toernooien zijn er maar 5 toernooien doorgegaan,
vandaar dat hiervan geen statistiek is opgenomen, temeer omdat door
beperkingen in het maximaal aantal spelers dit geen significante
vergelijkingscijfers oplevert.

Interne Toernooien / Activiteiten
Helaas heeft corona ook op deze activiteiten veel invloed gehad. Er
werden uiteindelijk maar 5 clubactiviteiten van de 15 ingeplande
activiteiten gespeeld.
Ook de dinsdagavond, woensdagmiddag en de donderdagen
ondervonden de nodige beperkingen, waardoor van een jaar vol met
activiteiten helaas geen sprake mocht zijn. Bestuur en
wedstrijdcommissie heeft getracht zoveel mogelijk activiteiten
coronaproof te realiseren, maar werd helaas vaak ingehaald door de
werkelijkheid van wege overheidsmaatregelen.

NJBB Toernooien
Van de NJBB toernooien zijn er maar 2 in september doorgegaan
(Spookhuystoernooi en het Tinnepleintoernooi) en de rest van de
toernooien mochten van overheidswege geen doorgang vinden. Ook
om dezelfde reden als boven is er geen statistiek opgenomen.

Hoewel het begin van 2021 nog niet veel zicht geeft op welke
activiteiten door kunnen gaan, hebben wij toch het vertrouwen dat
door het vaccinatieprogramma, de boule-mogelijkheden in de loop van
het voorjaar toch doorgang zullen gaan vinden.
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Ondersteuning voor toernooien
Voor alle ingeplande toernooien zijn wij als wedstrijdcommissie en ook
als deelnemers sterk afhankelijk van een goede terreininrichting en
bemensing van de catering. Tot op heden mochten wij altijd
terugvallen op een vaste enthousiaste groep niet spelende leden,
maar voor 2021 lijkt dit niet meer vanzelf sprekend te zijn en is
aanvulling van deze groep een aandachtspunt.

Bijlage bij punt 11: Verkiezing bestuursleden:
Mariska Landman, GerritJan Potgieter en Gerrit
Muller zijn volgens rooster aftredend.
Gerrit en GerritJan hebben te kennen gegeven niet
herkiesbaar te zijn en Albert Potkamp is tussentijds
afgetreden. Matthijs Santman, Ingeborg Suichies en Martin Willemsen
hebben inmiddels als interim-bestuurslid gefunctioneerd.
Het bestuur stelt voor hen definitief als bestuurslid te benoemen.
Mochten leden (tegen-) kandidaten willen stellen, dan dat graag z.s.m.
kenbaar maken.

Vrijwilligers die hierin een bijdrage willen doen worden verzocht zich
aan te melden bij Mariska Landman; mariska@hattempetanque.nl
Eindconclusie
Het jaar 2020 was een bewogen jaar, waarbij veel adhoc moest
worden geregeld en veel zaken geen doorgang konden vinden, of
alleen op een beperkte wijze. Veel geduld en aanpassingsvermogen
van onze leden moest worden gevraagd, maar ook van onze
commissies en commissieleden, die met elkaar voor de
toernooibegeleiding zorgen. En voor wat wel door kon gaan, willen wij
onze dank aan de sponsoren en ondersteunende mensen uitspreken.

lid
D.J. Septer
B. Kort
M. Landman
G.J. Potgieter/
M. Willemsen
G. v.d. Werf
G. Muller/
I. Suichies
M. Santman

Wij vertrouwen dat 2021 toch weer een succesvol jaar voor onze club
mag worden.

Taak / functie
Voorzitter, Alg. zaken, db, pr en clubbl
Secretariaat db, ledenadministratie
Financiën, lief en leed db
Lid + accommodatie
interim
Lid + algemene zaken
Lid + Kantine
interim
Lid + wedstrijdzaken (interim)

Bijlage bij punt 12:
Verkiezing kascommissie:
De kascommissie 2020 bestaat
uit Piet Buikema (2e jaar) en
Renze Bosgraaf (1e jaar) Johan
Moraal is reserve lid. De zitting
in de kascommissie is maximaal
2 jaar. Graag uw voorstellen
voor kandidaten voor 2021 op de
vergadering.
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Sinds
1990
1987
2012
2013
2021
2003
2012
2021
2020

aftr
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2023

Bijlage bij punt 13: Toernooikalender:
Mixen alle dinsdagen, op de 3e donderdag en op alle
woensdagmiddagen. Bij ieder mixtoernooi ook punten voor het
jaartotaal. Het thuisblijverstoernooi staat apart in de kalender vermeld
vanwege regelmatig afwijkende data.
NPC 2021 op 18-09-21, 02-10-21, 16-10-21, 30-10-21, 06-11-21,
20-11-21 en 11-12-21.

Datum
zo 13-06-21
do 24-06-21
za 26-06-21
do 01-07-21
za 03-07-21
zo 04-07-21
zo 11-07-21
za 24-07-21
do 05-08-21
za 14-08-21
do 26-08-21
za 28-08-21
do 02-09-21
do 09-09-21
zo 12-09-21
do 23-09-21
za 25-09-21
do 07-10-21
za 23-10-21
za 13-11-21
za 27-11-21
za 18-12-21
za 15-01-22

Bij punt 14: Rondvraag.
Mocht u iets in de vergadering aan de orde willen stellen als
discussiepunt, dan is het plezierig om dat vooraf te weten, zodat de
rondvraag gebruikt kan worden waar hij voor bestemd is.
Vergaderpunten graag vooraf doorgeven aan Ben Kort.

Activiteit
Zomer CO Epe
Dames / Heren
A la maison
Av doublette
Stadsmuur
DKI reserve
Zomer CO Dieren
A la maison
Av doublette
Spookhuys
Av doublette
Adam / Eva
Tinneplein
CK individueel 1
Zomer CO reserve
CK individueel 2
Tinne + bbq
De strijd
A la maison
Winter CO de Toss
A la maison
Kersttinne
Winter CO t Zwijntje
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