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Secretariaat 
 

Ledenaantal per 1 oktober 2021  169 

Spelende leden 2021   102 

 

 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter    Fred Paans 
Secretaris    Dion Scholten 
Penningmeester    Marike van Triest 
Alg.lid Sponsorcommissie  Marscha Steenbergen 
Alg.lid Techische commissie  Ilse Heideveld 
Alg.lid React    Jenny Stofbergen 
Alg.lid  Sportpark   Vacant 
 
Het leden aantal  is gedaald naar een niveau dat aandacht verdiend, dit komt mede door onze AVG 
verklaring die we verplicht waren af te nemen. Hierdoor werden een aantal slapende leden wakker en 
hebben helaas toch besloten het lidmaatschap op te zeggen.   
Ook zijn we een daling in de junioren. Helaas hebben we hier veel opzeggingen gehad. Dit heeft 
verschillende redenen: school/werk of andere begrijpbare opzeggingen. Maar dit valt voor dit jaar net 
verkeerd uit voor Regio’72.  
 
Het bestuur heeft 10 reguliere vergaderingen gehad, ook zijn ze 2 maal bij elkaar geweest om het 
huidige beleidsplan te evalueren en bij te sturen. Van de 10 reguliere vergaderingen waren er 5 online. 
Ook heeft het bestuur regelmatig met elkaar online gesproken om de toen geldende corona richtlijnen 
uit te voeren.  
 
We hebben een vacante plek in het bestuur, dit is de bestuursfunctie sportpark. De leden van deze 
commissie sluiten op toerbeurt aan bij de bestuursvergaderingen.  
 
Aan het einde van seizoen 2020-2021 heeft onze voorzitter Fred Paans aangegeven even een stap 
terug te doen vanwege gezondheidsproblemen. De overige bestuursleden hebben de taken van Fred 
overgenomen en wensen ook via deze weg Fred al het goeds in zijn herstel. 
 
In het huidige bestuur heeft Jenny Stofbergen aangegeven haar termijn niet te willen verlengen. We 
danken Jenny dan ook voor 6 jaar bestuurslidmaatschap vanuit de commissie ReAct.  

 
 
 

Senioren 27 25 52 28 27 55 25 22 47

Junioren 2 10 12 0 11 11 1 4 5

Aspirante

n
5 14 19 9 8 17 11 10 21

Pupillen 22 11 33 20 11 31 15 7 22

Kangoero

es
3 3 6 0 3 3 1 6 7

Overige 30 36 66 29 36 65 30 37 67

Spelende 

leden
59 63 122 58 61 119 53 49 102

Totaal 89 99 188 86 96 182 83 86 169

Heren Dames Totaal

2021

Heren Dames Totaal

2019 2020

Heren Dames Totaal
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Technische Commissie 
 

Jaarverslag Technische Commissie Regio’72 seizoen 2020-2021 

In dit jaarverslag een korte terugblik op het seizoen 2020-2021 en een inkijkje in onze 
plannen voor 2021-2022 

 

TC leden 2020-2021 

• Ilse Heideveld, voorzitter en jeugd coördinator.  

• Maeike van Essen, bonds- en wedstrijdzaken  

• Rianne van Lohuizen, wedstrijdsecretariaat 

• Bart van Ommen, trainers coördinator 

• ….., scheidsrechter coördinator 
 

Zoals je ziet hebben we nog steeds een vacature. De positie van scheidsrechter coördinator 
is nog vacant. Zie jij jezelf in deze rol? Schuif een keer aan bij de TC en kijk of het wat voor 
je is.  

De TC werd ondersteund door het scheidsrechter begeleidingsteam: Joop van Essen, Arjan 
van Triest, Gert Leskens en Jordi Molendijk. Gelukkig wilde Marije ook nog wat 
ondersteuning bieden zolang er voor haar nog geen opvolging is in de TC. 
Jordi ondersteunde ons het afgelopen jaar ook door de oefenwedstrijden te regelen. 

Seizoen 2020-2021 

Dit seizoen stond voor ons in het teken van schakelen. Soms anticiperen, maar meestal 
reageren op stijgende of dalende coronacijfers en bijbehorende RIVM maatregelen. 
Communicatie bleek cruciaal. Waar er vaak al volop gespeculeerd werd over de gevolgen 
van toenemende besmettingen, probeerden wij de rust te bewaren en uit te gaan van de 
geldende RIVM regels, vertaald door NOC*NSF en KNKV. In september konden we blij 
starten met de competitie. Voor het eerst volle bak competitie op ons nieuwe sportpark. Mét 
publiek! Dit bleek van korte duur. Waar eind september de wedstrijden nog zonder publiek 
gespeeld mochten worden, was het half oktober gedaan met de competitie. Trainen kon 
gelukkig wel. De jeugd zonder beperkingen en de senioren op afstand in aangepaste vorm.  

Het werd het seizoen van de lange adem. Proberen de uitdaging te vinden in het trainen, 
zonder uitzicht op een wedstrijd. Tijdens de strenge lockdown in de winter gingen ook de 
sporthallen dicht en lagen we een korte periode helemaal stil. Hoe blij was de jeugd dat ze 
eind januari, weliswaar buiten, toch weer konden gaan trainen! Dank daarbij aan ons 
fantastische team van jeugdtrainers. Onvermoeibaar stonden zij iedere week op het veld en 
maakten zij er binnen de mogelijkheden wat leuks van. In de kerstvakantie hebben we ze 
daarom allemaal opgezocht en verrast met een doosje clubchoco. Eind februari pakten ook 
de senioren de draad weer op. Met de nodige aanpassingen vanwege avondklok en 
leeftijdsgrens voor het wel en niet binnen 1,5 meter van elkaar mogen sporten. Maar met 
goede hoop op het spelen van een voorjaarscompetitie buiten. Helaas bleek dit vanwege 
aanhoudend hoge besmettingscijfers niet mogelijk en bleef het bij trainen. Voor de jeugd 
was er eind juni nog een korte competitie. Onverwacht in de samenstelling voor het nieuwe 
seizoen. Ondanks wat gepuzzel met de team-indeling was dit toch een leuke seizoen 
afsluiting.  

 

Selectie 
Pascal Selker en Gert van Essen hadden de selectie onder hun hoede. Zij maakten 
halverwege het seizoen bekend te gaan stoppen, helaas kregen ze door alle maatregelen 
geen kans een mooi seizoen neer te zetten. 
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Wij gingen in dit bijzondere jaar dus op zoek naar een compleet nieuwe trainersstaf. In 
gesprek met de selectie haalden we kenmerken en wensen op en gelukkig hadden we al 
snel een lijst met namen om te benaderen. Stefan van der Worp bleek een zeer geschikte 
kandidaat. Hij komt van Oranje Zwart, deed trainerservaring op bij RTC en Hellas Nunspeet, 
en is komend seizoen onze hoofdtrainer. Vlak voordat Stefan zijn eerste kennismaking had 
met de selectie vonden we onze eigen oud-selectiespelers Tim van Huffelen en Willeke 
Kloezeman bereid om het tweede team onder hun hoede te nemen. Een trainersstaf waar 
we erg blij mee zijn, wij verwachten dat beide selectieteams zich in hun huidige klasse 
moeten kunnen handhaven. 

Teams en trainers 
Naast de selectie hadden we 3 breedtekorfbalteams: S3, S4 en MW1. Bij de jeugd speelden 
we met 7 wedstrijd korfballende teams: A1, B1, C1, D1, E1, , E2 en F1. Naast 
wedstrijdteams springt er ook iedere zaterdag een flinke groep kangoeroes rond op het veld. 
Deze doen vooral nog korfbal gerelateerde spelletjes, op die manier maken ze geleidelijk 
kennis met de sport. 
In het najaar was er een kampioenschap voor de C1 en verder is tijdens trainingen eens 
kennis gemaakt met nieuwe sporten zoals rugby en zijn er allerlei bijzondere mysteries 
opgelost rondom Duckstad, korfbalschoenen en Wie is de Mol. Er is veel samen getraind in 
groepen DEF en ABC, waardoor trainers meer konden afwisselen en trainers konden 
samenwerken in de trainingspbouw. 
 
In seizoen 2021/2022 verwelkomen we veel (nieuwe) trainers! We zijn ook erg blij met de 
inzet en de bereidwilligheid die we hebben gevonden in de selectie 1 en 2. In totaal zijn nu 7 
spelers van onze selectie teams trainer/coach van een jeugdteam. Het gezamenlijk 
optrekken van trainers in de DEF en in de ABC teams zullen we als TC blijven stimuleren, 
omdat dit voor ons voor zowel spelers als trainers winst oplevert in de vorm van kennisdelen 
en ontwikkeling. Daarnaast willen we graag in het nieuwe seizoen aandacht geven aan 
persoonlijke ontwikkeling van trainers in de vorm van trainersopleidingen en trainer 
cursussen. We zijn bezig de Korfbal Trainer 2 (KT2) cursus naar onze club te krijgen zodat 
onze trainers hieraan kunnen deelnemen. 
 
Al met al hebben we het goed gedaan het afgelopen seizoen en is het verloop bij de jeugd 
niet veel groter dan anders. Het spitst zich echter wel toe op een aantal specifieke 
leeftijdscategorieën waardoor we met een krappe bezetting en invalschema’s het nieuwe 
seizoen moeten starten. Volle aandacht voor ledenwerving is dus nog steeds gewenst! 
Vooral in de leeftijd 6 t/m 12 kunnen we nog wel wat extra spelers gebruiken! 
 
Scheidsrechters 
Het fluiten van de thuiswedstrijden (voor zover die er waren) ging prima. De scheidsrechters 
die ingedeeld werden floten de wedstrijden of regelden zelf vervanging. We zijn heel blij met 
Joop van Essen die voor onze club in het verleden heel veel wedstrijden extern beoordeeld 
heeft en blijft beoordelen. Robert Scholten fluit ook af en toe nog een wedstrijd, maar nieuwe 
KNKV scheidsrechters zijn meer dan welkom! Als club betalen we je opleiding en Joop kan 
je begeleiden.  
 
Spelregels 
Ook dit jaar krijgen de leden die geen spelregelbewijs hebben weer een uitnodiging om deze 
te behalen. Waar mogelijk organiseren we een gezamenlijk moment. Meer dan 90% van de 
spelende senioren heeft zijn spelregelbewijs gehaald. Dit jaar is de A aan de beurt en 
daarna de B 
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React 
Jaarverslag ReAct 2021 

Het afgelopen seizoen 2020-2021 bestond ReAct uit 4 commissieleden, te weten: Jenny 
Stofbergen, Jan Tijs Heideveld, Jochem van der Haar en Leandra Koetsier.  

Ook dit seizoen waren we genoodzaakt rekening te houden met de RIVM regels. Helaas 
geen grootse startdag georganiseerd door ReAct zoals gebruikelijk. Uiteraard is gekeken 
naar wat er wél mogelijk was, dit leidde tot een clinic voor de D, E en F en het 
kampioenschap buikschuiven voor de jeugd op zaterdag 29 augustus! Vriendjes en 
vriendinnetjes waren ook welkom, al met al was het een succes.  

Het verjaardagsfeest kon dit jaar helaas niet gevierd worden. Eveneens kon het succesvolle 
Hunted dit jaar niet plaatsvinden. Ook moesten we het dit jaar zonder een vismiddag doen.  

Gelukkig was Sinterklaas dit jaar wel van de partij, zaterdag 5 december stond er een 
Pietenrun bij Regio klaar voor onze Kangoeroes, F, E en D jeugd! De kinderen mochten op 
deze sportieve Sint en Piet ochtend verkleed komen. Natuurlijk was er ook wat lekkers en 
had Sint ook dit jaar weer aan een cadeautje gedacht. De middag stond voor de C, B en A in 
het teken van een Stoombootcamp. Onder professionele begeleiding van een 
fitnessinstructrice zouden zij op een leuke manier hun kracht en uithouding verbeteren. 
Helaas werd last minute besloten deze middag niet door te laten gaan. De pieten zijn nog bij 
iedereen thuis langs geweest om wat lekkers te brengen.  

Begin van het nieuwe jaar kwam de KNKV met het bericht dat er geen zaalcompetitie kon 
plaatsvinden. Inmiddels was heel Nederlands gewend aan digitale activiteiten en 
ontmoetingen dus niets stond in de weg voor een online pubquiz. Met hulp van Arjan van 
Triest vond deze online pubquiz plaats op zaterdag 6 maart. Een breed scala aan 
onderwerpen kwam aan bod via quizvragen, geluidsfragmenten en afbeeldingen. In 
samenwerking met Casa di Verdi konden we thuis genieten van een lekkere borrelbox. Het 
was te merken dat we toe waren aan activiteiten aan elkaar. Ondanks het feit dat de pubquiz 
online plaats vond met bijbehorende benodigde voorbereiding en uitdagingen was het een 
gezellige en geslaagde avond.    

Helaas kon ook dit jaar het jeugdweekend niet plaatsvinden. Gelukkig was er tegen de 
zomer weer meer mogelijk en werd er met veel enthousiasme op dinsdag 20 juli tot en met 
donderdag 22 juli een tentenkamp georganiseerd voor de jeugd t/m 17 jaar. Met dank aan 
hulp van Marije, Wouter, Tim, Saskia, Marieke en Dion kon de jeugd in tipi tenten logeren op 
het sportpark. Samen ontbijten, spellen spelen, sporten en plezier hebben. De jeugd heeft 
enorm genoten: ‘het leek net alsof je aan de andere kant van Nederland op vakantie was’.  
Zaterdag 11 juli vond de slotdag plaats, een dag met variërende activiteiten: een ouder-kind 
beachkorfbal toernooi, beachvolleybal, jeudeboules en kubb spellen voor volwassenen. 
Tevens was de Foodkeet weer van de partij voor heerlijke friet en snacks. We kijken terug 
op een geslaagde sportdag, fijn om weer met elkaar op het sportpark te kunnen zijn.  

In het nieuwe seizoen moet ReAct het helaas zonder Jenny Stofbergen doen. Zij heeft ruim 
7 jaar een hele belangrijke rol in ReAct gehad, waarvan 6 jaar als voorzitter van ReAct in het 
bestuur. We gaan je missen Jenny!  
Gezien de krappe bezetting zijn we blij met de hulp van JeugdReAct! Deze groep is in de 
zomer tot stand gekomen dankzij een aantal enthousiaste jeugdleden. JeugdRAact bestaat 
uit Kim, Cleo, Kristin en David. Zij zullen zich richten op activiteiten voor onze jonge jeugd. 
Naast dit initiatief is ReAct nog op zoek naar nieuwe commissieleden. Tevens wordt met het 
idee gespeeld voor het inschakelen van hulp bij specifieke activiteiten, te denken valt aan 
ouders die willen helpen bij het organiseren van een middag bowlen of knutselen.  

Groet namens ReAct 
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Sponsorcommissie 
Jaarverslag sponsorcommissie 2020-2021  
 
Het seizoen 2020-2021 zijn we gestart met de volgende leden in de sponsorcommissie: Ans 
Prins, Jolanda Molendijk, Jos van der Veen, Chris Dijkstra en Marscha Steenbergen.  
Bij aanvang van seizoen 2020-2021 is Marscha Steenbergen gestart als voorzitter van de 
sponsorcommissie. Ze heeft hiermee de taken van Dion Scholten overgenomen.  
Halverwege het seizoen hebben Jolanda Molendijk en Ans Prins aangegeven te willen 
stoppen met de sponsorcommissie, met ingang van het nieuwe seizoen. Vanuit de 
commissie zal er gekeken worden hoe de taken van beide leden ondergebracht kunnen 
worden bij bestaande commissieleden / nieuwe commissieleden.  
Voor seizoen 2020-2021 was de volgende taakverdeling van toepassing:  
 

Marscha Steenbergen  Voorzitter, bestuurslid  

Jos Van der Veen  Contact persoon sponsoren  

Chris Dijkstra  Contact persoon sponsoren  

Ans Prins  Contractbeheer en facturatie   

Jolanda Molendijk   Kledingzaken  

Milou Kamphuis-Tol  Algemeen lid  

  
Tijdens de start van het seizoen kenden was het nog mogelijk om voorzichtig na te 
denken over het organiseren van een sponsorevent en het benaderen van nieuwe 
sponsoren.  
Echter bleek al vrij snel dat de tweede corona golf impact had op deze activiteiten. Zo zijn 
vanaf oktober 2020 de activiteiten rondom de sponsorcommissie voor de tweede 
keer nagenoeg volledig stil komen te liggen.  
Tijdens de ledenvergadering eind oktober 2020 zijn er verschillende ideeën geopperd voor 
wat betreft financiële acties t.b.v. Regio’72.  Zo hebben we een online kookworkshop 
kunnen organiseren in de kantine, gegeven door Harry Huisman van Harbecue.   
Naast een hoop enthousiaste thuiskoks heeft deze avond een bedrag € 214,40 
De jaarlijkse Paaseitjes actie heeft, in aangepaste vorm, wel kunnen doorgaan en ook hier 
hebben we een mooie opbrengst kunnen realiseren van ongeveer € 750,-  
Gedurende het hele jaar hebben de commissieleden online vergaderd en gekeken naar de 
dagelijkse gang van zaken. Tijdens deze vergaderingen zijn de activiteiten, de 
sponsorcontracten en de kleding besproken.  
De laatste vergadering van het seizoen heeft we weer fysiek kunnen laten plaats vinden en 
hebben we vooral teruggekeken op het seizoen 2020-2021. De vooruitzichten naar volgend 
seizoen zien er goed uit en iedereen is gemotiveerd om weer te gaan starten met nieuwe 
activiteiten en het verwelkomen van nieuwe sponsoren op het vernieuwde sportpark.  
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Sportparkcommissie 
 

Sportparkcommissie jaarverslag 2020-2021  
  
Door allerlei maatregelen vanwege de corona hebben we dit jaar maar twee keer in het 
clubhuis vergaderd.   
De corona heeft er helaas ook voor gezorgd dat er tussen 29-09-2020 en 09-06-2021 geen 
kantine inkomsten zijn geweest.  
  
Nu er geen vaste vertegenwoordiger in het bestuur zit vanuit de sportparkcommissie, 
is  afgesproken dat elke bestuursvergadering een lid van het sportpark bij toerbeurt 
aanwezig is.  
  
Met het bestuur is overlegd over de toekomst van het sportpark. Daarbij is een 
prioriteitenlijst opgemaakt. Hoog op de lijst staan: Keuken (+ bar vernieuwen), kleedkamers 
vergroten, nieuwe installaties douches en verwarming. Voor deze ingrijpende renovatie 
wordt momenteel een plan uitgewerkt door de sportparkcommissie.  
  
In maart 2021 zijn zonnepanelen door GSB aangelegd. Hiervoor is een gebruiker overeen-
komst opgesteld tussen de vereniging en GSB.  
  
Per 01-07-2021 is er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd door de overheid. 
Dat betreft bij ons sportdrankjes en water. Statiegeld wordt zowel bij uitgifte als inname niet 
doorberekend aan de klanten. Er komt een mini container voor het inleveren van de 
flesjes. De ingeleverde flesjes gaan retour leverancier.   
  
Het is al langer een wens, maar nu is er besloten om de schoonmaak van het clubhuis uit te 
besteden. Er is een kandidaat gevonden die een onkostenvergoeding ontvangt. Startdatum 
is  1 oktober 2021.  
  
Vanwege de gestegen inkoopprijzen de afgelopen drie jaar, die niet zijn doorberekend in de 
verkoopprijzen, was het advies van de sportparkcommissie de verkoopprijzen te laten 
stijgen.  
Het bestuur heeft aangegeven dit jaar geen prijsverhogingen door te voeren.   
Daarnaast  heeft onze leverancier de transportkosten flink verhoogd. Er moeten veel meer 
goederen worden afgenomen dan voorheen om geen transportkosten in rekening gebracht 
te krijgen.  
Mede gelet op het vorenstaande is besloten de tapinstallatie vaarwel te zeggen. De 
winstmarge op flesjes bier is hoger. Een optie is om lokaal in te kopen en dit wordt verder 
onderzocht.  
  
Door de corona is de AED-cursus niet doorgegaan. Er worden daarvoor nieuwe afspraken 
ingepland.  
  
Marleen en Ruud verlaten de commissie. Marleen is 11 jaar actief geweest in de 
commissie  en Ruud 26 jaar. Respectievelijk Kelsey en Hidde gaan hun taken overnemen.  
  
Leden van de sportparkcommissie:  
Marleen Schoemaker, Sylvia Vreeken, Gert Leskens, Johan Zweekhorst, Rik Schoemaker, 
Roan Scholten, Thom Dijkstra, Ruud van Huffelen   
 



 

8 
 

PR en Redactie 
 

Jaarverslag PR 2020-2021 
 
De PR wordt ingevuld door Willeke Kloezeman, Linda Rodijk, Bart Bosman en Tim van 
Huffelen. 
 
Het afgelopen seizoen was een bijzonder jaar, omdat door alle maatregelen veel fysieke 
bijeenkomsten niet doorgingen. Gelukkig konden we wel digitaal blijven communiceren via 
de website, Facebook, Instagram en hebben we weer drie keer ons clubmagazine de Mixed 
kunnen uitbrengen. 
 
De PR-commissie is ook verantwoordelijk voor de MIXED, maar doet dit niet alleen. Jan Tijs 
Heideveld is nog altijd de drijvende kracht achter de productie van de MIXED, de opmaak 
van de pagina’s wordt verdeeld over een aantal personen: Anne Stegeman, Eline uit den 
Bogaard, Mike Huisman en Wouter van der Haar zijn hier nauw bij betrokken. Verder 
worden we voor de Mixed ondersteund door een aantal mensen met vaste rubrieken: Ilse 
Heideveld, Fred Paans, Milou Tol, Jenny Stofbergen, Kasper Steenbergen en Angela 
Rodijk. Gea Oelemans en Ans Prins zorgen nog altijd voor de distributie. Hartelijk dank voor 
alle verslaggevers en bezorgers. 
 
Andere vrijwilligers die ons ondersteunen zijn Kirsten Meier (wekelijkse nieuwsbrief) en Jan 
Tijs Heideveld (website). 
 
In het afgelopen seizoen zijn de volgende acties uitgevoerd: 
•       nieuwsberichten, foto’s en filmpjes van activiteiten in de lokale media. Naast het 
traditionele Vaassens Weekblad komen Vaassen Actief en Fred Rijckenberg regelmatig 
langs om (foto)verslag te leggen van activiteiten. 
•       Wedstrijdverslag S1 regelmatig op site en in het Vaassens Weekblad (die paar 
wedstrijden die wel gespeeld zijn). 
•       We streven er naar de commissies zelfredzaam te maken op het gebied van PR, we 
merken dat de website, Facebook en Instagram nog steeds divers gevuld wordt. 
•       Facebook wordt steeds beter gebruikt voor het aankondigen en verslag doen van 
activiteiten. Instagram is hier aan toegevoegd. 
•       Samenwerking met ledenwerving onder meer door diverse publicatie via Heel Epe 
Beweegt. 
•       Wekelijkse nieuwsbrief 
 
Voor komend jaar staat nog steeds de vernieuwing van de website en een aangepaste 
huisstijl op het ambitielijstje 



 

9 
 

Vrienden van Regio’72 
Jaarverslag Vrienden van Regio’72 

 

Algemeen: 

Vrienden van Regio’72 is een initiatief om iedereen die Regio’72 een warm hart toedraagt de 
mogelijkheid te bieden Regio’72 financieel te ondersteunen. 

Voor € 50,00 euro per jaar mag men zich vriend van Regio’72 noemen. 
 

De financiën worden beheerd door de penningmeester Marike van Triest. 

 

De administratie, promotie en werving wordt gedaan door Marleen Schoemaker-Huisman en 
Marijke Versloot. 

Zij zijn ook verantwoordelijk voor contacten en bijwerken van de site. 

 

Doelstelling: 

Het creëren van extra financiële middelen voor de vereniging Regio’72. 
Vanuit de vereniging worden ideeën aangeleverd aan de initiatiefnemers van de vrienden 
van Regio’72 met kostenoverzicht.  
Door middel van een formulier op de site is het mogelijk voor iedereen zijn wensen kenbaar 
te maken. 

Hierdoor kan men gelijk zijn idee kwijt en gaan spontane ideeën en wensen niet verloren.  

 

Elk jaar zal in oktober/november bekeken gaan worden wat de wensen zijn. Na stemming 
wordt dan besloten aan welk idee een bijdrage wordt geschonken. 

 

 

Resultaat seizoen 2020/2021: 

 

Vanwege COVID-19 zijn wij niet echt actief zoek te gaan naar nieuwe vrienden. Dit zal nu 
alles weer een beetje op gang komt weer onze aandacht krijgen. Wel hebben we 
geconcludeerd dat zoals het een goede vriend betaamt, het aantal vrienden stabiel is 
gebleven. 

 

Gelukkig weet men ons ook nog steeds te vinden en het eerste verzoek voor een financiële 
bijdrage hebben we inmiddels weer ontvangen. Wij zullen via de site een nieuwe oproep 
plaatsen om iedereen weer even te vertellen over de mogelijkheden zodat men het formulier 
kan invullen voor een financiële bijdrage. 

In oktober/november gaan we inventariseren welke aanvragen er binnen zijn gekomen. 

Vervolgens zal door de vrienden van Regio’72 bepaalt worden welk bedrag waar naar 
toegaat. 

  

Het aantal vrienden van Regio’72 bedraagt op dit moment 29. 
Uiteraard blijven wij er naar streven dit aantal nog verder te verhogen. 
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TOM 
Jaarverslag 2020-2021: Werkgroep TOM  
 

Wij: Loes, José en Angela vertegenwoordigen nog steeds de werkgroep TOM (Taak op 
Maat). Angela verzorgt de rubriek ‘’Vrijwilliger in beeld’’ in de Mixed. José houdt zich bezig 
met de lief- en- leed pot (bij feestelijke gebeurtenissen of verdrietige momenten wordt er een 
bloemetje of kaart bezorgd) en Loes doet vooralsnog de randzaken waarbij o.a. de 
jaarverslagen. Leni blijft de VOG’s regelen. In de toekomst zullen we op zoek gaan naar een 
4e persoon die de TOM kan versterken.   
Het afgelopen sportseizoen gooide opnieuw het virus Covid-19 oftewel corona roet in het 
eten. Aanvankelijk kon er nog gesport worden en zijn er zelfs nog enkele wedstrijden 
gespeeld in de competitie maar al gauw werd dit stil gelegd en kon er pas in het voorjaar 
weer wat gesport worden bij voornamelijk de jeugd. TOM heeft hierdoor veel stilgezeten 
maar er is toch 1 klein lichtpuntje geweest. In ons vorige jaarverslag maakten we bekend dat 
we toch de vrijwilliger van het jaar in het zonnetje wilden zetten en op 6 november was dit 
dan zover. José en Loes gingen naar de woning van Wim van Huffelen en hebben hem 
daar samen met een fotograaf alsnog in het zonnetje kunnen zetten! Wim was blij verrast en 
onze vrijwel enige taak van afgelopen sportseizoen zat er weer op!   
Op naar een beter sportseizoen in 2021-2022……..  
 

Namens TOM,  
 
José Reijrink, Angela Rodijk en Loes Reijnen  
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Zomerkamp 
 
Hoeveel woorden moeten we er aan vuilen maken…dat is de vraag die wij ons dit jaar 
stellen. Spijtig genoeg hebben wij als zomerkampcommissie al vroegtijdig het besluit 
genomen dit jaar niet op zomerkamp te gaan.  
 
De keuze was voor ons als commissie erg moeilijk en hebben verschillende scenario’s 
besproken. Naast allerlei praktische overwegingen heeft ook de financiële kant van het 
maken van een boeking in combinatie met complexe annuleringsmogelijkheden 
meegespeeld. Na overleg met het bestuur is uiteindelijk definitief besloten het kamp niet te 
organiseren in 2021.  
 
Als zomerkampcommissie hopen wij vurig dat we in 2022 een super leuk en gezellig 
zomerkamp kunnen en mogen organiseren. De commissie blijft voor alsnog ongewijzigd. 
Inmiddels zijn we begonnen met de zoektocht naar een geschikte kampeerboerderij voor 
2022. 
 
Hopelijk zijn jullie er allen aankomend jaar, 9-16 juli 2022. 
 

Hoopvolle groeten! De zomerkampcommissie. 
  

 


