Jaarverslag Sportclub Bartje over 2020
Het Bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden:
Voorzitter
Anneke Kloppenborg
Secretaris/penningmeester/ledenadm.
Connie Bremer
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

dagelijks bestuur
dagelijks bestuur

Het Dagelijks en Algemeen Bestuur vergaderde in 2020 3x (23 januari, 16 juli en 10 september).
Totale aantal betalende leden in 2020: 181, aantal betalende donateurs: 38, aantal vrijwilligers: 45.
De leden zijn aangesloten bij de KNZB of de NNHF.
Activiteiten in 2020
· De Nieuwjaarsvisite op vrijdag 31 januari in Café Hofsteenge/Grolloo werd goed bezocht door leden/
vrijwilligers/trainers/donateurs/relaties. Toneelvereniging T.O.G. speelde het blijspel “Spieker Willem, wat
hej toch uutvreten”, geschreven door Bernd Gombold. Er werd veel gelachen en de traditionele verloting
verliep ook weer uitstekend. Het aantal ingebrachte prijzen was groot en velen wonnen iets. Iedereen
ging tevreden huiswaarts.
· Op zondag 8 maart vond het jaarlijkse handboogschiettoernooi voor de 38e keer plaats in De Spreng.
Het aantal deelnemers bedroeg 37, waaronder 9 van SC Bartje en de sfeer was prima. Dit is voorlopig het
laatste toernooi geweest, de afdeling stopt met de organisatie i.v.m. teruglopende belangstelling en de
vele concurrentie.
· Half maart begon de Corona-pandemie en werden alle verdere evenementen en wedstrijden afgelast,
evenals onze trainingen. De eerste afdelingen konden met de nodige aanpassingen en op 1,5m afstand
13 mei weer voorzichtig starten, regelmatig moest er weer afgezegd en opgestart worden. Een week
voor de winterstop ging alles weer op slot. De afdeling Rolde heeft de hele periode vanaf half maart geen
gebruik kunnen maken van het zwembad.
· Op 24 april werd onze vrijwilliger (sinds 1981) Roelie Prinsen telefonisch door de burgemeester op de
hoogte gesteld dat ze benoemd is tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 3 juli vond de uitreiking plaats en
kreeg ze de onderscheiding opgespeld.
· Het internationale zitvolleybaltoernooi (Dutch Tournament/Golden Nations League men and women),
waaraan SC Bartje haar medewerking verleent, kon helaas vanwege Corona niet in juni noch in oktober
plaatsvinden.
· Het Bartje-krantje verscheen in 2020 tweemaal, in augustus en in november.
· 20 september heeft SC Bartje het Asser Sportaccoord ondertekend.
· De najaarsactie is ook dit jaar weer succesvol georganiseerd: er werden 820 amaryllisbollen verkocht
via de leden, vrijwilligers en donateurs. De bollen konden dankzij veel medewerking op tijd bij eenieder
bezorgd worden.
· 12 December vond een overleg plaats tussen de Asser trainers en vrijwilligers met het juiste diploma
om met elkaar kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken om in te vallen.
· Voor de kerst kregen alle vrijwilligers de speciaal samengestelde ‘mazzelzak’ van de warme bakker
bezorgd.
· 10 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 (Covid-19, storing accommodatie, feestdagen en vakanties)
· de uitslagen van competities en andere Bartje evenementen.

AFDELINGEN in 2020
· Zwemmen
Assen
		
		
Rolde
Smilde
Vries

maandagavond
donderdagmiddag
zaterdagmorgen
woensdagavond
donderdagavond
dinsdagavond

2 afdelingen
2 afdelingen
2 afdelingen
2 afdelingen
1 afdeling
2 afdelingen

De Bonte Wever
De Bonte Wever
De Bonte Wever
Mariencamp/De Trans
Het Smeltebad
De Brink/Visio

· Waterbasketbal
Assen

woensdagavond

2 afdelingen De Bonte Wever

· Handboogschieten
Assen
dinsdagavond
tot de zomer De Spreng schietzaal
		
woensdagavond			
De Spreng schietzaal

