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Bestuur 

 

Het bestuur van KV de Meeuwen bestond in 2021 uit:  

 Erik van Hulsteijn – voorzitter  

 Thom aan ’t Goor / Rudie van Emous – penningmeester  

 Gerline Mouw – van den Brink – ad interim secretaris  

 René Maarseveen / Robin van den Bor – Korfbalzaken  

 Anouk van Emous - Activiteiten  

 Esther Heidekamp / Anneke Schuit - Kantine 

 Erwin van den Hul – Commerciële zaken/Algemene Zaken  
 

Helaas heeft het afgelopen jaar Esther moeten beslissen te stoppen met het bestuur, maar zijn we erg blij 
dat Anneke ons, op dezelfde positie, is komen versterken. Daarnaast heeft Robin de activiteiten voor de 
korfbalzaken overgenomen van René. Beiden zullen nog wel officieel bevestigd moeten worden vanuit de 
ALV.  
 
Daarnaast zal, zoals bekend, Erwin afscheid nemen van het bestuur (bij deze ALV) en heeft Gerline 
moeten besluiten om haar ad interim rol los te laten. Erik gaat z’n laatste jaar in als voorzitter, waarna hij 
de voorzitterstaak naast zich neer gaat leggen. We zijn dus voor aankomende seizoen op zoek naar een 
nieuwe secretaris en zoeken we een vervanger voor de rol van Voorzitter KV de Meeuwen.  
 
Belangrijk voor de vereniging dus om het komende jaar hier gezamenlijk met het bestuur naar te kijken. 
Denk dus aub of jij/u hier wat in kan betekenen op een van deze 3 posities! 

Het afgelopen jaar was het nog steeds op en af voor wat betreft sporten binnen Corona. Zonder voor 
sporten, als ook van toepassing voor de taken binnen het bestuur. We hebben online vergaderingen 
gehad, maar ook gelukkig weer wat meer bij elkaar kunnen komen. We hebben zeker niet stil gezeten, 
maar helaas is niet alles mogelijk geweest het afgelopen jaar.  

Belangrijke punten die we op vergaderingen bespreken zijn: 
 Stand van zaken binnen commissies (elke commissie komt elke vergadering aan bod, indien er 

input is) 

 Gastsprekers vanuit de vereniging (commissies of bepaalde activiteiten) 

 Financien  

 Sponsoring (wat kunnen we nog meer doen) 

 Technisch beleid -> toekomstgericht qua invulling 

 Invulling vrijwilligerstaken (denk in mogelijkheden wat je wel zou kunnen doen. Elke taak is zeer 
gewenst!!!) 

 Kantine 
 

Daarnaast zijn er nog vele grotere en kleinere acties. Denk aan een gezonde sportkantine, een veilige 
sportvereniging, sportakkoord met de gemeente, open club subsidies, mogelijkheid tot uitbreiding 
sporthallen op complext Putter Eng, contact met de stichtingen en nog veel meer activiteiten.  

 
Mocht je/u geinteresseerd zijn hoe een vergadering bij de Meeuwen zal gaan en wat we bespreken en 
ook wat jij/u kan betekenen voor de vereniging, spreek ons aan en we kunnen er samen naar kijken. 
 
Namens het bestuur, 
Erik van Hulsteijn (Voorzitter KV de Meeuwen) 
 

  



Technische commissie 
 
Helaas is 2021 door corona niet het succes geworden wat we in 2020 hoopten. Het is nog steeds een 
jaar geweest met ups en downs. Gelukkig konden we in het voorjaar en begin najaar zomaar gewoon 
korfballen, wat betekent dat er buiten veel heeft gekund. Echter waren we zeer beperkt in de 
zaalcompetitie van 2021 (zowel in januari/februari/maart als later in het jaar rond 
oktober/november/december).  
 
Erg blij en dankbaar zijn we met de vele vrijwilligers die we tot onze beschikking hebben gehad, zoals 
trainers, coaches, scheidsrechters, technische commissieleden en anderen die ons geholpen hebben in 
de vaak wisselende manier van sport beoefenen. Daarnaast hebben we een sterke en brede commissie 
staan (zie website voor de structuur), waardoor we in elke groep 1 of meerdere mensen in de TC hebben 
zitten. Samen met de teamouders is dit een mooi werkend proces.  
 
De vooruitzichten, op het moment van schrijven, zijn voor 2022 een stuk positiever en het lijkt erop dat we 
weer meer kunnen doen.  
We hopen dat iedereen toch positief terugkijkt en veel plezier heeft gehad aan het korfballen in de 
verschillende vormen die we de afgelopen maanden/jaren hebben laten zien en hopen dat iedereen met 
volle moed 2022 in is gegaan om er weer het beste van te maken met elkaar.  
 
Dank jullie voor de inzet en we hopen in 2022 ook weer meer over sportieve successen te kunnen praten.  

 

Scheidsrechterscommissie 

 
Er is het afgelopen jaar vrijwel geen nieuws vanuit de scheidsrechterscommissie geweest. De reden 
hiervoor is dat er geen commissie is. Er worden alleen scheidsrechters aangewezen om wedstrijden te 
fluiten. Een groot probleem voor de vereniging in combinatie met het gebrek aan scheidsrechters. Dit 
levert ons in een normaal jaar namelijk een kostenpost van tussen de 4000 en 5000 euro op en ook 
minpunten in het nieuwe seizoen. Erg blij zijn we dan ook met de scheidsrechters die voor ons fluiten 
zowel binnen de vereniging, onze eigen teams, als buiten de vereniging.  
We hopen alleen dat er nog meer mensen enthousiast worden om dit te gaan doen of mee willen denken 
om dit probleem op te lossen.  
 
Spreek eens iemand van het bestuur aan als je hier graag een rol in wilt spelen. Het kan ons als 
vereniging heel goed op weg helpen! En om een rol te spelen in de commissie hoef je niet direct kennis 
te hebben van de korfbalsport. 
 
 

  



Toernooicommissie 

 
Helaas was 2021 opnieuw een jaar waarin de toernooicommissie veel evenementen heeft moeten 
afgelasten. Alleen het Starttoernooi heeft plaatsgevonden. 
 
Starttoernooi 
Het Starttoernooi vond plaats op 28 augustus 2021 en werd georganiseerd door Robin van de Bor en 
Stefan Kuipers. De A1, A2, B1 en B2 deden mee aan het toernooi. In 2020 hebben we positieve reacties 
gehad over de toernooiopzet met vier teams per poule. Dit hebben we daarom in 2021 voortgezet. 
De clinics voor jeugdteams (F-, E-, D- en C-teams) hebben in 2021 opnieuw plaatsgevonden. De selectie 
heeft deze verzorgd, waarvoor dank! 
Ter afsluiting van het toernooi heeft onze selectie (S1 en S2) een oefenwedstrijd gespeeld tegen BEP uit 
Purmerend. 
 
Puttense Sportmarathon 
De Puttense Sportmarathon heeft in 2021 in een afgeslankte vorm plaatsgevonden. Er is geen onderdeel 
‘korfbal’ opgenomen in het programma. 
 
Schoolkorfbaltoernooi 
Helaas heeft de organisatie het schoolkorfbaltoernooi wederom moeten annuleren. De huidige 
organisatie (Elise Pasman, Linda van der Zwaag, Thea van Beek en Marije Krukkert) hebben 
aangegeven het toernooi in 2022 opnieuw te willen organiseren. 
 
Korfbalfestijn 
Actief Putten en de schoolkorfbalcommissie hebben als alternatief voor het schoolkorfbaltoernooi een 
zogenaamd korfbalfestijn georganiseerd.  
Dit korfbalfestijn richt zich op de kinderen van de basisschool en zou op een woensdagmiddag gaan 
plaatsvinden. We hebben twee pogingen gedaan, maar helaas hebben we het korfbalfestijn twee keer 
moeten afgelasten (één keer door het slecht weer, één keer door corona). 
 
Het is nog onduidelijk of het korfbalfestijn in 2022 wordt georganiseerd. 
 
Nieuwe coördinator 
Per 1 januari 2022 is Koen Arendsen gestart als nieuwe coördinator van de toernooicommissie. 
 
Hartelijk dank voor de prettige samenwerkingen in de afgelopen jaren! 
 
Met vriendelijke groet, 
Robin Lozeman 

 

 

  



Zaalcommissariaat 

Na twee jaren Corona, en met het vertrek van onze vorige zaalcommissariaat coördinator, was het in 

afgelopen seizoen weer noodzakelijk om structuur en invulling te geven aan onze zaalcommissariaat. 

Mensen die als gastheer / gastvrouw optreden bij onze thuis wedstrijden in de Meeuwenhal. Ontvangen 

van scheidsrechters, en tegenstanders. Ervoor zorgen dat alles tijdig verloopt. Mensen aanspreken op 

basis verantwoordelijkheden als schoonhouden en geen glas in de zaal.  

Afgelopen jaar is het Zaalcommissariaat weer goed van de grond gekomen. Zeker ook door Daniëlle 

Dekker, die de rol van coördinator heeft opgepakt. Inplannen van alle diensten, communicatie, etc. Het is 

Daniëlle gelukt om het zaalcommissariaat volledig te bemensen, zonder dat er echt gaten waren in de 

dekking van zaalcommissarissen. Dit maakt het voor het bestuur allemaal een stuk eenvoudiger, dat we 

als bestuur ontzorgt worden op dit vlak, en dat het commissariaat gewoon goed zelfstandig draait. 

Naast Daniëlle hebben we natuurlijk de diverse zaalcommissarissen. Het is gevaarlijk om namen te 

noemen, maar Ria, Coen, Frank, Jeroen, Berry, Christa, Diana, Gerrit, Marko, Gert, Bert, Barend, Gosse 

en Jorrit, super dank voor jullie inzet! Mocht ik een naam vergeten zijn, dan is het compliment en dank 

ook voor jou!  

Zaalcommissariaat, zonder jullie enthousiasme en inzet is het niet hetzelfde in de Meeuwenhal! Zonder 

jullie kan er niet worden gesport, en zou de organisatie van de zaterdag compleet verkeerd lopen! Dank 

daarvoor. 

Hopelijk gaan we aankomend seizoen weer eenzelfde structuur krijgen als afgelopen jaar, en gaat alles 

vlekkeloos verlopen. Mochten er nog mensen zich als vrijwilliger aan willen sluiten als zaalcommissaris, 

geef dit dan door! Vele handen maken licht werk, en we kunnen zeker nog extra mensen gebruiken. Lijk 

het je leuk om zaalcommissaris te zijn, wellicht in combinatie met wedstrijden van je eigen kind, laat het 

dan weten! 

Erwin van den Hul, bestuurslid Algemene Zaken KV de Meeuwen 

  



Kantinecommissie 

 
Samenstelling commissie 

- Kasper van den Hoorn 

- Anita de Vries- Asscheman 

- Anneke Schuit-Schipper 

Resultaten  

Sinds 2022 heb ik, Anneke, het stokje overgenomen van Esther Heidekamp. De eerste paar maanden 

zitten er op en wij als commissie zijn erg blij dat we, in ieder geval op dit moment, van alle corona 

beperkingen af zijn.  

Afgelopen jaar hebben we uiteraard nog wel te maken gehad met beperkingen waardoor de kantine maar 

minimaal open is geweest. Gelukkig hebben we inmiddels de eerste feestjes alweer kunnen organiseren 

in de kantine. Dit heeft ook geresulteerd in avonden waarin mooie omzetten zijn gegenereerd.  Los van 

de feestjes zijn we blij dat we ook overdag iedereen weer kunnen verwelkomen in de kantine.  

Verder willen we ook doorpakken op het pad dat we al ingeslagen waren. Meer inzicht creëren in de 

uitgaven en inkomsten en naar aanleiding daarvan de juiste keuzes maken zodat we de kantine 

rendabeler kunnen maken. Om de kantine rendabeler te maken zullen we (ook gezien de oplopende 

grondstofprijzen) in 2022 de prijzen gaan herzien.  

Doelstellingen/Acties 

- Ook in het komende jaar zorg dragen voor een gezellige sportkantine voor jong en oud 

- Meer inzicht krijgen in in- en verkoop zodat we daar beleid op kunnen maken waarbij we op de 

langere termijn streven naar een verhoging van de omzet 

- Zorgen voor een gezond assortiment dat past bij de Meeuwenleden 

- Vergroten van het aantal vrijwilligers zodat er meer flexibiliteit is bij het maken van en eventueel 

aanpassen van het kantinerooster, maar ook voor taken m.b.t. schoonmaken en andere 

eenmalige of terugkerende werkzaamheden 

We zijn heel dankbaar voor alle vrijwilligers die in het verleden invulling hebben gegeven aan 

werkzaamheden voor de kantine. Niet al het werk dat verzet wordt is even zichtbaar maar met de hulp 

van al onze vrijwilligers kunnen wij de kantine draaiende houden. We hopen daarom onze vrijwilligers te 

behouden en het aantal ook te vergroten.    

 

 

  



MAD 

De supportersvereniging MAD bestond deze periode uit de 
volgende leden: 
Wilmar Maarsseveen (promotie) 
Jelle Rozendaal (spandoeken ed) 
Wouter van den Hee (penningmeester) 
Robin van den Bor (promotie) 
Niels van den Bunt (techniek) 
Gernand van Beek (techniek) 
Tim Hazeleger (spandoeken ed) 
Tom Oussoren (spandoeken ed) 
Lars Mouw (voorzitter) 
 
Ook dit jaar zijn er zijn wat wisselingen geweest. We hebben een mooie groep van 9 personen weten te 
creëren waarbij ook de jeugd wat meer aansluiting vindt door de jongere leden. We merken, nu alles 
weer mag, dat de jongere leden nu ook meer betrokken raken bij de supportersvereniging. Zo is er 
bijvoorbeeld aan appgroep gemaakt met 50 mensen waarbij uitnodigingen en oproepen verstuurd kunnen 
worden voor de wedstrijden van Meeuwen 1. 
Resultaten 
Er is weinig georganiseerd. In de periode van COVID 19 waarbij er geen activiteit was op de club, hebben 
we social media ingezet om toch wat van ons te laten horen. Door de constante verlenging van de 
maatregelen ontbrak het in het algemeen aan enthousiasme dus veel ruimte voor nieuwe ideeën was er 
niet door de onzekerheid. We hebben mondkapjes laten maken met het Meeuwen logo en het MAD logo 
(later hierover meer). 
Financiën 
De begroting is opgesteld door Wouter van den Hee. We merken wel dat hetgeen betreft de financiën 
wat stroever werkt nu omdat we zelf geen ‘potje’ hebben. De leden zijn op de hoogte van het bewaren 
van bonnetjes/facturen. Wat betreft de andere financiën vanuit onze kant geen bijzonderheden. 
Successen/uitdagingen 
Successen lopende seizoen: 
Weinig georganiseerd in verband met Covid 19. We hebben social media gebruikt om toch wat foto’s en 
video’s uit de oude doos te delen voor wat meer reuring. 
Mislukte acties: 
De MAD mondkapjes. In samenwerking met Pasman hebben we mondkapjes laten bedrukken. Via social 
media hebben we vooraf een poll gedaan voor de animo. Nadat de mondkapjes beschikbaar waren, 
bleek dat weinig mensen ze ook daadwerkelijk afnamen. Voortaan zullen we bij dit soort acties het 
concept van voorverkoop gebruiken zodat we ons zelf niet in de vingers snijden. De verwachting was dat 
in het kader van ‘steun de club’ er meer afname zou zijn maar dit hebben we verkeerd ingeschat. 
Uitdagingen voor de rest van het seizoen en voor het komende seizoen: 
Geen problemen op dit moment. 
Plannen voor komend jaar: 
We hebben inmiddels een avond met ouderwetse sfeer achter de rug tijdens de wedstrijd van Meeuwen 
1 op 12 maart 2022. Aansluitend het karaoke feestje was ook een succes en was weer de eerste activiteit 
sinds de versoepelingen. Na de wedstrijd van 19 maart en de eventuele playoffs gaan we kijken naar 
extra activiteiten en wellicht nog een evenement tegen het einde van het seizoen. Dat is nu nog niet 
concreet. Denk hierbij aan en bingo, dart/fifa toernooi. Ook staat voor het begin van het nieuwe seizoen 
het jubilieumfeest gepland. MAD organiseert hierin mee. 
Conclusie 
Het enthousiasme in de groep (en daarbuiten) is weer terug nu er weer gekorfbald wordt. 
We hopen dat de presentaties van Meeuwen 1 bijdragen aan nog meer sfeer in de 
Meeuwenhal en bij uitwedstrijden en hopelijk de Hoofdklasse! 
 
Namens MAD Supportersvereniging, 
Lars Mouw  



Jeugdcommissie 
Jaarverslag Jeugdcommissie Meeuwen maart 2022  
Seizoen 2021 hebben we feestelijk afgesloten.  
In samenwerking met de jeugdcoordinators hebben we een seizoen afsluiting gehad.  
Er waren 3 onderdelen, Springkussen, panna kooi en schuttersfestijn. De JC heeft het Schuttersfestijn 
geregeld. Dit was een leuk en goede bezocht evenement.\  
In de zomervakantie kregen we de vraag om voor het laatste weekend van de zomervakantie iest voor de 
jeugd te organiseren op de vrijdagavond. Budget was 250 euro.  
We hebben een black light disco georganiseerd. Dit was erg leuk. Alleen organiseren met JC in de 
zomervakantie is lastig. En denk zelf dat als we het een week later gepland hadden, de opkomst groter 
was geweest. Kinderen hadden nog geen school gehad en nog geen training met hun nieuwe team. 
Opkomst was 40 kinderen.  
Vervolgens zijn we begonnen aan de voorbereidingen voor een grote bingoavond met vooraf patat eten 
in de kantine. Deze activiteit is last minute niet doorgegaan vanwege corona. We hadden wel al 80 
aanmeldingen. Deze avond wordt verplaatst, we wachten tot Meeuwen met datum voor feestweekend 
komt.  
Sinterklaas hebben we gevierd. Coronaproof tijdens een training. Sint sprak de kinderen toe tijdens een 
filmpje. Natuurlijk was er voor iedereen een Kadootje en sint snoep.  
Momenteel zijn we bezig om team vd week op te pakken. Er zijn nog twee thuiswedstrijden van het 
eerste. We doen daarom alleen de E teams, omdat de F volgend jaar wel weer aan de beurt komt.  
Datum voor paaseieren zoeken is gepland.  
Verder willen we sws nog vossenjacht doen en misschien nog zwemmen bij Bosbad.  
Ik weet nog niet of er weer een seizoen afsluiting komt, maar dan doen we zeker weer mee.  
De commissie heeft momenteel 6 led 
 

  



Kampcommissie 

Samenstelling kampcommissie 
De kampcommissie bestaat dit jaar uit de volgende 7 vrijwilligers;  

Marit Bos  

Jolein Klinck  

Danny van Vloten  

Stefan Kuiper 

Jarin Bruinekreeft 

Sjoerd van Eijden 

Esra Ruysink 

“Resulaat” kamp 2021: 
In 2021 hebben we ervoor gekozen om het kampweekend om te zetten in een kampdag in verband met 

de coronasituatie. Een heel weekend organiseren was helaas onmogelijk met alle maatregelen en 

beperkingen. Dit is in overleg met het bestuur en de Aalbertshoeve besloten. We hebben op die manier 

toch een onvergetelijke dag kunnen organiseren voor 101 jeugdleden. De uitdaging zat vooral in het 

vinden van genoeg leiding die bereid was om een dag te komen helpen. Het kamp valt of staat met 

genoeg vrijwilligers, dus we hopen dat er dit jaar genoeg mensen bereid zullen zijn om een dag of 

weekend te komen helpen. Helaas hebben we vorig jaar afscheid moeten nemen van Renske Arendsen 

als kampcommissielid.  

Voorbereidingen kamp 2022: 
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van aankomend jaar. We streven ernaar om weer 

een heel feestweekend te kunnen verzorgen voor onze jeugd. Daarbij houden we de richtlijnen omtrent 

corona uiteraard goed in de gaten.  

De locatie is al geregeld. Het kamp zal wederom plaatsvinden bij de Aalbertshoeve in Ermelo. In maart 

zullen de inschrijvingen openen.  

Doel 
Onze doelstelling is net als voorgaande jaren: deelnemers en leiding met elkaar in contact brengen om 

de onderlinge band tussen jeugdspelers en trainers/ouders/vrijwilligers te versterken. Daarnaast is het 

een belangrijk doel van de kampcommissie om alle jeugdleden te betrekken bij het kamp. Het maakt dus 

niet uit of je jong of oud bent, in een C1 of in een C6 speelt; alle kinderen zijn welkom! Dat is de kern en 

vanuit die gedachte zijn wij continu bezig met de voorbereiding van het volgende kamp. Echter, er is wel 

een verschil met de voorgaande kampen: het kamp zal meer opgesplitst worden in “jong” en “oud”. Dit 

doen we bewust, omdat we hebben gemerkt dat de kinderen het vooral leuk vinden om met hun eigen 

team,- en leeftijdsgenoten/vrienden op te trekken tijdens het weekend. Er zullen dus nog wel gemixte 

activiteiten plaatsvinden, maar dat zullen er minder zijn dan voorheen.  

We hopen dat we deelnemers én leiding enthousiast kunnen maken om met ons kamp mee te gaan. 

Vorig jaar hebben we gemerkt dat het erg lastig was om (vroegtijdig!) genoeg leiding te kunnen vinden 

om alle kinderen en activiteiten goed te kunnen begeleiden. Gelukkig waren er ontzettend veel ouders 

bereid om een steentje bij te dragen aan het kamp. We hopen dat we dit jaar wederom veel ouders te 

kunnen betrekken om te helpen bij het kamp. Dit vonden wij een positieve ontwikkeling ten opzichte van 

voorgaande jaren. 

Conclusie 
De voorbereidingen voor het kamp 2022 zijn in volle gang. We houden (de maatregelen rondom) corona 

goed in de gaten, maar hopen uiteraard dat we iedereen gewoon kunnen verwelkomen op de 



Aalbertshoeve. Houd de website in de gaten voor updates en als de inschrijvingen open gaan: schrijf je 

in!! 

Namens de hele kampcommissie, 

 

Esra Ruysink, voorzitter kampcommissie 

  



Commerciële zaken 

Helaas zijn we, net als in het jaar 2020, ook in het jaar 2021 niet gevrijwaard gebleven van de impact van 
Corona. Niet als vereniging, niet als mensen, maar ook niet als commerciele zaken.  
Dit heeft natuurlijk niet alleen impact op ons als vereniging qua commerciele zaken, maar ook zeker op 
de verschillende (potentiele) bedrijven. Toch vind ik dat we erg blij mogen zijn met een trouwe groep van 
samenwerkingen die we als vereniging hebben.  
Denk hierbij zeker niet alleen aan onze hoofdsponsors, maar het afgelopen jaar hebben we met veel 
bedrijven de samenwerking kunnen voorzetten. 
 
Daarnaast ook een aantal nieuwe samenwerkingen. Denk hierbij aan de Boer Dakbedekkingen (2 keer 
shirtsponsor en bordsponsor), Broekman (shirtsponsor en sponsor jubileum), Kiezebrink en IMP 
(bordsponsors).  
 
Daarnaast is natuurlijk de bidons van Officebox een samenwerking die erg prettig is, waarbij alle teams 
nu hun eigen krat met bidons hebben! 
 
Een van de grootste uitdagingen op het gebied van commerciele zaken, is het feit dat er vrijwel geen 
commissie is. Op dit moment wordt deze door 1 persoon bemand, maar dit is echt te weinig. Ik wil 
daarom jullie als leden vragen om te kijken of je hier een rol in wil/kan spelen. Het gaat niet altijd om 
gesprekken met sponsors, maar ook de administratie of bepaalde ideeen aangeven. Ik hoop en reken op 
jullie. 
 
Alle sponsors (bestaande en nieuwe samenwerkingen) bedankt! 
 
Erik van Hulsteijn (Commerciele zaken) 

  



PR-commissie 

 

Samenstelling commissie:  
- Marrit van de Kamp  

- Charlotte Kroon  

Afgelopen jaar hebben Marrit en Charlotte de PR op zich genomen. Samen met de ondersteuning van 

bestuursleden zijn er verschillende activiteiten ondernomen. In verband met de maatregelen rondom 

COVID waren er minder wedstrijden en activiteiten. Resultaten Aan het begin van het jaar hebben Marrit 

en Charlotte samengezeten om de plannen door te spreken voor het komende seizoen. Doordat de 

wedstrijden stil waren gelegd kon er op wedstrijd niveau weinig gecommuniceerd worden. Maar gelukkig 

konden wij online nog wel van ons laten horen. Er zijn namelijk nog gering activiteiten georganiseerd. De 

informatieverstrekking voor deze activiteiten werd onder andere door de socials gecommuniceerd. 

Afgelopen jaar zijn er verschillende inzamelacties geweest waar geld mee opgehaald kon worden: De 

Grote Clubactie, Plus sponsoractie en de Rabo Clubsupport. Via de sociale kanalen hebben wij aandacht 

gegeven voor deze acties, met een mooi resultaat. Gedurende het seizoen is er meer aandacht gegeven 

aan de sponsoren van De Meeuwen. Via de verschillende acties die de sponsoren aanboden is er naar 

de buitenwereld gecommuniceerd. Daarnaast horen wij veel positieve reacties op het beeldmateriaal. 

Leden vinden het leuk dat zij zichzelf in actie terug kunnen zien.  

Conclusie: 

De visie voor de PR commissie om de gehele club te gaan betrekken in de PR. Door kwalitatief 

beeldmateriaal in te zetten willen wij gaan professionaliseren om (nieuwe) leden/sponsoren enthousiast 

te maken over onze club. Daar zullen de sociale kanalen een grote rol in gaan spelen. Hiervoor zullen er 

rubrieken opgezet gaan worden, waarin leden aan het woord zullen zijn. Wij hopen dat wij volgend 

seizoen met een mooi team kunnen gaan samenwerken om De Meeuwen weer online goed op de kaart 

te zetten. Volgend seizoen willen wij meer draagvlak gaan creëren voor de hele vereniging. Daarbij willen 

wij alle teams meer in het zonnetje gaan zetten. Doordat corona nu hopelijk weg blijft hopen wij daar veel 

energie in te kunnen gaan steken.   
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