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Nieuwjaarstoespraak 2020  
 
Nieuwjaarstoespraak 11 januari 2020 – Kantine sporthal de Slenk  
(op website geplaatst op 17jan2020). 

 
Beste Leden, Ouders van Leden, Vrienden van DSO, Vrijwilligers, Coaches en trainers en 
sponsoren, Hartelijk welkom bij de nieuwjaarsreceptie jaar 2020 van D.S.O.  
 
In deze editie van de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak start ik met jullie te informeren wij als 
vereniging enorm trots mogen zijn op onze prestaties. Ik doel hiermee op onze prestaties op het 
sportieve vlak, op het organisatorische vlak, maar ook op het financiële vlak . Het laatste is een 
belangrijke basis om de prestaties voor nu en de toekomst als vereniging  te continueren, maar 
liever nog te verbeteren.  We weten dat het niet vanzelf gaat en we met z’n allen hard moeten 
werken. En dat op vrijwillige basis. 
 
Deze vrijwilligers gaan met veel passie en inzet er tegenaan.  
Hier zijn we als vereniging heel blij mee.  
Vrijwilligers van commissie kantine, de trainer/coaches, de TC, de scheidsrechters, de sponsor & 
PR commissie, maar ook de nieuwe Jeugd Activiteiten Commissie, en het bestuur.  Verder de 
individuen die o.a. de scheidsrechters regelen, de ledenadministratie verzorgen, het AKT 
jeugdtoernooi, schoolhandbal, de website, nieuwsflits etc. etc.  
 
Laat ik niet vergeten de mensen die de vereniging helpen met zaaldiensten, velddiensten, 
tijdwaarneming een noodzakelijk kwaad.  
 
We starten dit seizoen met nieuwe mensen in de TC, de activiteiten commissie en het bestuur, 
super belangrijk en nodig, we pleegde  (en plegen) roofbouw op onze bestaande groep 
vrijwilligers. 
 
De kantine commissie kon “zichzelf” bedruipen, we stelde dit seizoen de begroting bij, want  we 
zien ook “het gedrag” van de sporter en hun ouders veranderen.  Waar in verleden ’t 
sprongschot en deze kantine ruim voor aanvang en na einde wedstrijd werd bezocht (en er 
genuttigd werd), zien we nu spelers vlak voor de wedstrijd aankomen en direct na de wedstrijd 
vertrekken. Het is voor de kantine groep “hard werken” om de geplande begroting te kunnen 
halen. Ze staan voor dag en dauw op om tijdig een ieder te voorzien van verse koffie, thee, 
drinken en andere versnaperingen.  U kunt deze commissie  helpen hun begroting door de 

klandizie te vergroten. 😊. 

  
De (j)AT kreeg weer vorm met een groep enthousiaste mensen. Ze gingen voortvarend van start 
en zorgde voor diverse activiteiten al dit seizoen, ’t sprongschot werd leuk versierd, de Sint kwam 
op bezoek en ze hielpen met  de GCA editie 2019.  De GCA actie leverden in 2019 Euro 1569,10 
op  -  Een prachtig resultaat. 
Jullie gaan dit jaar meer van deze commissie horen, er staan nog leuke activiteiten op stapel. 
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De teams, trainers, coaches,  en de technische commissie staan iedere week weer op de juiste 
plaats. Iedere week de passie om de spelers bij te leren, te begeleiden en de wedstrijden op een 
juiste manier te leiden. Dit in een omgeving die mooi en verzorgd is.  
De TC had het afgelopen jaren door onderbezetting moeilijk, dit jaar zijn ze weer op sterkte om 
de trainers en coaches te helpen en DSO naar een hoger plan te tillen. Dat gaat niet zonder slag 
of stoot, maar we moeten ze de tijd geven zich te ontwikkelen. We hopen dat deze groep 
vrijwilligers hiervoor de tijd krijgt.  
 
De groep scheidsrechter groeide met jeugdscheidsrechters, echter voor de oudere jeugd en 
senioren werd de groep kleiner en “leunen” we steeds op dezelfde mensen, een bron van zorg. 
Overigens een landelijke handbal zorg. 
 
Als laatste twee nieuwe krachten bij het bestuur, super blij mee, we werken momenteel deze 
mensen in en pakken items (welke in de ijskast lagen) weer op.  
 
De passie van deze groep mensen maakt ons blij en trots. We flikken het toch weer met elkaar.   
 
2020  
 
We starten met nieuwe aluminimum minidoeltjes voor de F1 jeugd, een team die vanuit ’t 
sprongschot in de zaal op Zaterdag 10.00 uur 
Leuk om te zien dat trotse ouders en familie leden hun kanjers komen aanmoedigen.  
 
We zijn gestart met onze voorbereidingen voor seizoen 2020-2021. Nieuwe trainers, coaches 
zoeken voor o.a. Dames 1 en een aantal jeugdteams.    
 
Verder heeft een aantal vrijwilligers aangegeven te stoppen met hun taken, waaronder  ikzelf. 
We hebben in ieder geval een aantal mooie uitdagingen. 
 
Deze diiverse uitdagingen voor 2020 en verder, die gaan we niet uit de weg !! 
 
Vrijwilligers:  Ik gaf het al eerder aan, we plegen al een aantal jaar “roofbouw” op onze 
bestaande groep vrijwilligers. Het is het kip en het ei verhaal, waarbij het sociale leven van een 
ieder “verandert”  We moeten zoveel andere dingen. 
 
Toch doe ik een beroep op een ieder, we kunnen momenteel niet alle zaken aandacht geven die 
ze verdienen. Kom ons helpen, er zijn genoeg taken die niet al te veel tijd kosten, meldt je aan 
bij onze secretaris en we gaan voor een passende taak zoeken die DSO helpt en voor  jullie als 
vrijwilliger leuk is om te doen. 
 
Door o.a. de maatschappij zijn er ontwikkelingen en verandering van regels op nationaal, locaal, 
en NHV niveau.  De lat bij de vereniging wordt ook steeds hoger gelegd. Dit jaar maakt DSO 
stappen met o.a. het Verklaring omtrent gedrag voor onze vrijwilligers, Er komt een Helderse 
sportakkoord ,  en de F-jeugd competitie krijgt een andere vorm. 
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De maatschappij vraagt ook om een vertrouwens contact persoon, waarbij er een goede 
begeleiding is op vereniging en NHV bondsniveau. Recentelijk heeft Renata Boltendal-Nederstigt  
haar training achter de rug en kan voor DSO optreden van Vertrouwens Contact Persoon.  We 
gaan snel uitleg en contact gegevens delen op o.a. onze website.  
 
Als een rode draad in deze speech: Met z’n allen zetten we hier bij DSO fantastische prestaties 
neer waar we blij en trots op mogen zijn. Het is leuk om hier een onderdeel van te zijn.  Help ons 
met de uitdagingen die er zijn. We kunnen en willen nog hele leuke dingen doen voor deze 
vereniging. 
 
Rest mij jullie allen een voorspoedig, sportief en gezond 2020 toe te wensen. Daar breng ik 
graag met jullie een toost op uit. 
 
Beste  aanwezigen  -    PROOST ! 
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