
Jaarverslag Sportclub Bartje over 2019
Het Bestuur bestond in 2019 uit de volgende leden:
Voorzitter Anneke Kloppenborg dagelijks bestuur
Secretaris/penningmeester/ledenadm. Connie Bremer dagelijks bestuur
2e Secretaris/p.r. + Handboogschieten Henk Dijksma
Zwemmen Assen + Redactie krantje Jannie de Haan
Zwemmen Vries Roely Wortel
Zwemmen Smilde  Gerrie Bouw
Zwemmen Rolde woensdag Hennie Middelbos
Zwemmen Assen zaterdag Reinder Smeenge

Het Dagelijks en Algemeen Bestuur vergaderde in 2019 6x (14 januari, 21 maart, 23 mei, 1 augustus, 
19 september en 14 november. 

Totale aantal betalende leden in 2019: 200, aantal betalende donateurs: 34, aantal vrijwilligers: 48.
De leden zijn aangesloten bij de KNZB of de NNHF.

Activiteiten in 2019

· De Nieuwjaarsvisite op zaterdag 26 januari in Café Hofsteenge/Grolloo werd weer goed bezocht 
door leden/vrijwilligers/trainers/donateurs/relaties. Toneelvereniging TOG voerde de leuke klucht "De 
geweldige dokter Paul", geschreven door Henk Roede, op.  Er waren veel prijzen bijeengebracht voor de 
verloting, vele aanwezigen gingen met een prijs naar huis.

· Het jaarlijkse handboogschiettoernooi werd op zondag 10 maart voor de 37e keer georganiseerd in de 
grote zaal van De Spreng.  Alle 42 deelnemers kregen ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum dit jaar 
een balpen cadeau.

Het hele jaar werd door Bartje-leden deelgenomen aan diverse handboogschietwedstrijden in het 
noorden van de NNHF.

· Het waterbasketbaltoernooi werd dit jaar op 8 april in Smilde gehouden. Bartje 2 werd kampioen in de 
Noordelijke competitie, Bartje 1 vierde. Beide teams mochten meedoen aan het NK in Schijndel op 25 
mei.

Op 16 november werd in Smilde een extra waterbasketbaltoernooi georganiseerd, het eerste in het 
nieuwe seizoen 2019-2020.

Van de Lionsclub "Assen Drentsche Aa" werd een gift ontvangen te besteden aan de nieuwe 
roestvrijstalen karretjes voor het vervoer van de waterbaskets.

· De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 23 april in De Bonte Wever. Na het officiële gedeelte 
werden enkele rondjes bingo gespeeld om leuke prijsjes.

· Op 21-22-23 juni werd in sporthal Stadsbroek in Assen voor de 5e keer het Dutch Tournament (int. 
zitvolleybaltoernooi) georgani seerd. SC Bartje verleende hieraan weer haar medewerking.

· 14 september werd SC Bartje weer gepromoot op het Wijkfeest Assen-Oost.

· Op 5 oktober werd het 60-jarig bestaan van Sportclub Bartje gevierd in het Wielerhome in Assen.           
21 auto’s deden mee aan de prachtig uitgezette puzzeltocht door de omgeving (Smilde-Dwingeloo-
Spier-Beilen-Hoog/Laaghalen). Het tweede deel van de dag bestond uit een gezellig samenzijn, 
afgesloten werd met een heerlijk buffetje. Alle aanwezigen kregen bij het weggaan een parapluutje, ook 
alle niet-aanwezige leden en vrijwilligers kregen dit via de afdelingen bezorgd.

· Het Bartje-krantje verscheen in 2019 tweemaal, in mei en in december. 



· De najaarsactie amaryllisbollen verliep fantastisch met 868 verkochte bollen. Bestuur en vrijwilligers 
pakten ze in doosjes, stelden de pakketten samen en deze werden weer via de afdelingen uitgeleverd of 
persoonlijk bezorgd. De belangstelling van donateurs is groeiende.

· Voor de kerst kregen alle vrijwilligers de speciaal samengestelde  ‘mazzelzak’  van de warme bakker 
bezorgd, dit werd weer zeer gewaardeerd.

· 8 à 9 loten speelden maandelijks voor Bartje mee in de VriendenLoterij.

Website www.sportclubbartje.nl

Naast alle verenigingsgegevens wordt op de website vermeld: 
· mogelijkheden voor evt. nieuwe leden 
· dagen dat er niet gesport kan worden (feestdagen, storing accommodatie, vakanties) 
· de uitslagen van de competities en andere Bartje evenementen. 

AFDELINGEN in 2019

· Zwemmen - 11 afdelingen

 Assen maandagavond 19.00-19.45 + 19.45-20.30 De Bonte Wever
  donderdagmiddag 13.30-14.15 + 14.15-15.00 De Bonte Wever
  zaterdagmorgen 09.30-10.15 + 10.15-11.00 De Bonte Wever
 Rolde woensdagavond 18.45-19.30 + 19.30-20.15 Mariencamp/De Trans
 Smilde donderdagavond 19.30-20.30   Het Smeltebad
 Vries dinsdagavond 18.30-19.15 + 19.15-20.00 De Brink/Visio

· Waterbasketbal - 2 afdelingen
 Assen woensdagavond 19.30-20.15 + 20.15-21.00 De Bonte Wever

· Handboogschieten - 2 afdelingen
 Assen dinsdagavond 19.00-21.00   De Spreng schietzaal
  woensdagavond 19.00-21.00   De Spreng schietzaal


