Jaarverslag Sportclub Bartje over 2021
Het Bestuur bestond in 2021 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
tussentijds op 3-9-21 afgetreden

Het Dagelijks en Algemeen Bestuur vergaderde in 2021 1x (2 november).
Totale aantal betalende leden in 2021: 176, aantal betalende donateurs: 43, aantal vrijwilligers: 40.
De leden zijn aangesloten bij de KNZB of de NNHF.
Activiteiten in 2021
· Het hele jaar werden er geen evenementen georganiseerd (ALV, Nieuwjaarsvisite, toernooien) vanwege
de coronapandemie.
Vanaf half mei werden de afdelingen weer opgestart.
Met ingang van november kon alleen op vertoon van een QR-code deelgenomen worden aan het
sporten, in december mocht er alleen nog overdag gesport worden (Assen zwemmen donderdag en
zaterdag). Vanaf 20 december zaten we weer in een lockdown.
· Het internationale zitvolleybaltoernooi (Dutch Tournament/Golden Nations League men and women),
waaraan SC Bartje haar medewerking verleent, vond plaats van 2-4 juli 2021 in de Stadsbroekhal in
Assen. De belangstelling van landenteams, internationale scheidsrechters en officials was groot, evenals
vele vrijwilligers. Publiek was mondjesmaat welkom. Er deden in totaal 13 teams mee, waaaronder ook
de Nederlandse selecties. Winnaars bij de heren werden 1. Bosnië Herzegovina, 2. Rusland, 3. Duitsland.
Dames: 1. Verenigde Staten, 2. Rusland, 3. Oekraïne.
· Met ingang van november 2021 maakt AATC (boogschietvereniging die buiten aaan het Dijkveldpad
schiet) gedurende de wintermaanden ook op dinsdag en donderdag gebruik van onze schietruimte in
De Spreng, zij gebruiken hun eigen materialen.
· Het Bartje-krantje verscheen in 2021 tweemaal, in augustus en in november.
· De najaarsactie is in 2021 fantastisch verlopen, er werden 1013 amaryllisbollen verkocht via de leden,
vrijwilligers en donateurs, bijna 200 meer dan in 2020. De bollen konden dankzij veel medewerking op
tijd bij eenieder bezorgd worden.
· Het overleg tussen de Asser trainers en vrijwilligers-met-het-juiste-diploma om een keer in te vallen als
leider heeft vanwege de coronapandemie nog geen vervolg gekregen.
· Voor de kerst kregen alle vrijwilligers een ‘mazzelzak’ van de warme bakker bezorgd.
· 13 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 2021
· Zwemmen
Assen
		
		
Rolde
Smilde
Vries

maandagavond
donderdagmiddag
zaterdagmorgen
woensdagavond
donderdagavond
dinsdagavond

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

3 kwartier		
3 kwartier		
3 kwartier		
3 kwartier		
1 uur		
half uur		

· Waterbasketbal
Assen

woensdagavond

2 afdelingen 3 kwartier		

De Bonte Wever

· Handboogschieten
Assen

woensdagavond

1 afdeling

De Spreng schietzaal

2 uur		

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

