Jaarverslag Sportclub Bartje over 2017
Het Bestuur bestond in 2017 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
Sonja Polling 1)
Zwemmen Jeugd/Rolde maandag
Tanja Wight 2)
Zwemmen Smilde
Gerrie Bouw
Zwemmen Rolde woensdag
Hennie Middelbos
Zwemmen Assen zaterdag
Reinder Smeenge 3)

dagelijks bestuur
dagelijks bestuur

1) per 2 mei 2017 opgevolgd door Roely Wortel-Prakken
2) per 2 mei 2017 afgetreden *
3) per 1 september 2017 toegetreden i.v.m. overname van Zwemgroep Assen-Oost door SC Bartje
* De jeugdafdeling hebben we op 1 juni moeten opheffen, omdat we geen instructeur hebben kunnen
vinden.
Het Dagelijks en Algemeen Bestuur vergaderde in 2017 5x (16 februari, 6 april, 6 juli, 14 september en
13 december).
Totale aantal betalende leden in 2017: 222, aantal betalende donateurs: 38, aantal vrijwilligers: 51.
De leden zijn aangesloten bij de KNZB (zwemmers en waterbasketballers), de Nevobo (zitvolleyballers) of
de NNHF (handboogschutters).

Activiteiten in 2017
· De traditionele Nieuwjaarsvisite op 16 januari in Café Hofsteenge/Grolloo werd goed bezocht (80
personen) door leden/vrijwilligers/trainers/donateurs/relaties. De jaarlijkse verloting was ook weer
succesvol, er waren weer veel prijzen door de aanwezigen beschikbaar gesteld. Toneelvereniging TOG
voerde het toneelstuk “Baakman & Baakman” op.
· 17 Februari werd een clinic zitvolleybal verzorgd voor kinderen van 12-14 jr van het Dr. Nassau College
in de Olympushal in Assen.
· Op 22 februari werd een infostand (sportaanbod voor onze doelgroep) bemand in het Alfa College
Sport en Bewegen in Groningen voor kinderen met hun ouders. Onze dvd werd ook op een groot scherm
vertoond.
· Op zondag 5 maart vond het jaarlijkse handboogschiettoernooi voor de 35e keer plaats in De Spreng.
Er waren in totaal 62 schutters (waaronder een blinde schutter) aanwezig, waarvan 11 van Sportclub
Bartje.
· 20 mei werd in de Smeltehal in Smilde het NK waterbasketbaltoernooi georganiseerd door Sportclub
Bartje, m.m.v. de KNZB. Totaal 8 teams hadden zich hiervoor geplaatst: 2 uit regio Oost, 3 uit Zuid en 3 uit
Noord (w.o. Bartje 2, Bartje 1 mocht meedoen omdat Bartje organiseert). De Tubanten uit Enschede werd
Landskampioen.
· Op 3 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in De Bonte Wever. Aanwezig waren 36
leden/vrijwilligers/trainers/bestuursleden en belangstellenden. Traditiegetrouw werden er na afloop van
het officiële gedeelte fanatiek enkele rondjes bingo gespeeld om leuke prijsjes.
· Het Bartje-krantje verscheen in 2017 tweemaal, in mei en in november.
· Op 30 juni/1+2 juli werd in sporthal Stadsbroek in Assen voor de 3e keer het Dutch Tournament (int.

zitvolleybaltoernooi) met nationale teams uit Rusland, Oekraïne, Slovenië, Duitsland en Nederland
georganiseerd. Dit ter voorbereiding op de Europese kampioenschappen. Bartje verleende hieraan weer
haar medewerking.
· De najaarsactie werd dit jaar weer amaryllisbollen, er werden deze keer het geweldige aantal van 870
bollen verkocht! We hebben ze allemaal keurig verpakt: doosjes gevouwen, ingepakt, gesorteerd en via
de afdelingen weer verspreid.
· Voor de kerst kregen de 51 vrijwilligers een ‘mazzelzak’ van de warme bakker bezorgd, dit viel in zeer
goed in de smaak.
· 8 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.

Verslag AFDELINGEN over 2017
· Zwemmen
Assen - De Bonte Wever
De zwemvierdaagse werd voor de maandaggroepen dit jaar weer in maart georganiseerd. 29 leden
deden mee en kregen een medaille uitgereikt.
Per 1 september is de Zwemgroep Assen-Oost overgenomen.
Aantal leden in 2017: maandag 31 (2 groepen), donderdag 23 (2 groepen), zaterdag 35 (2 groepen).
Trainer: Ben Reuvers, invaller maandag: Roelie Prinsen.
Aantal vrijwilligers: maandag 8, donderdag 1.
De tillift in De Bonte Wever is eigendom van SC Bartje en wordt eens per jaar door Human Care (v/h
Tilcentrum) nagekeken en gekeurd.
Rolde - Mariëncamp/De Trans
Bij de woensdaggroepjes zijn ook vanaf 1-1-2017 veel zieken/afwezigen. Vanaf die tijd is er maar één
lesuur per week gegeven. De maandaggroepjes werden per 24 juli opgeheven wegens gebrek aan een
instructeur. Per augustus zijn de woensdaggroepen weer uitgebreid naar 2 lesuren, de zwemmers van de
maandagavond zwemmen deels nu op woensdag mee.
Aantal leden in 2017: maandag tot 1-8-17 13 (2 groepen), woensdag per 1-9-17 18 (2 groepen).
Trainers: Tanja Wight (maandag tot eind juli), Wiep Blauw (woensdag), invaller Ben Reuvers (woensdag).
Aantal vrijwilligers: 1.
Smilde - Smeltebad
De opkomst bij deze afdeling blijft regelmatig. In februari behaalde Giedo Neef zijn B-diploma.
Aantal leden in 2017: 13 (1 groep).
Trainer: Gerard Ros.
Aantal vrijwilligers: 6.
Vries - Plons/Brinkstichting
In januari werd er traditiegetrouw weer een bijeenkomst georganiseerd t.g.v. het nieuwe jaar.

Afscheid is er genomen van enkele leden, maar er konden ook weer een aantal welkom geheten worden.
De groepen blijven goed bezet.
Aantal leden in 2017: 33 (2 groepen).
Trainers: Tineke Oberink, Johannes Venema en Boukje Hof.
Aantal vrijwilligers: 7.
Jeugd ABC - Mariëncamp/De Trans, Rolde
De kinderen zijn allemaal voor eind juni afgezwommen: 6 voor A, 5 vervolgens voor B.
Aantal leden per 23-5-2017: 6.
Trainer: Tanja Wight. Assistentie diplomazwemmen: Annie Borgerink.
· Waterbasketbal - De Bonte Wever, Assen
Er werd met 2 teams deelgenomen aan de Noordelijke competitie en er wordt weer volop getraind in
beide groepen. Renate van Urk is druk bezig onder begeleiding van Roelie Prinsen haar papieren te halen
voor waterbasketbaltrainer.
Aantal leden in 2017: volwassenen 7, jeugd 11.
Trainers: Roelie Prinsen en Renate van Urk.
· Zitvolleybal - Olympus, Assen
Half 2016 is deze afdeling overgenomen door Sudosa/Desto.
We blijven contact houden, ook op de website, het Bartje-krantje en de folder blijft zitvolleybal vermeld.
Connie Bremer, secretaris SC Bartje

· Handboogschieten - De Spreng Assen
In februari zijn 6 schutters naar de speldjeswedstrijd geweest in Sint-Annaparochie en we hebben allemaal een bronzen speld gewonnen. De totaalscore werd in de betreffende speld gegraveerd.
In maart is voor de 35e keer het Bartje handboogschiettoernooi gehouden in de grote zaal van De
Spreng. Ingeschreven hadden 51 schutters, van Bartje waren 11 deelnemers aanwezig, enkelen behaalden fraaie prijzen.
Er werd ook weer geschoten op 30 meter indoor.
Het Appeltjestoernooi werd pas op 19 maart gehouden in Muntendam. Er waren twee Bartje-teams aanwezig. Van de 21 teams (bestaande uit 3 schutters) wisten alle twee teams in de middenmoot te eindigen,
een goede prestatie.
Helaas is wegens geringe belangstelling deze zomer niet bij onze zusterclub in Roden of Leek geschoten.
De trainingsavonden zijn op de dinsdag- en woensdagavond. De groepen zijn gelijkmatig verdeeld en
er wordt steeds meer met barebow of longbow geschoten. Deze zijn erg basic, er zit ook geen vizier op
deze bogen. Ook worden meestal houten pijlen gebruikt.
Op de trainingsavonden worden regelmatig scores neergezet die in een spreadsheet worden bijgehouden. De schutter kan via dat systeem zien wat zijn vorderingen zijn op de 18 en 25 meter.
De Bartje schutters hebben dit jaar weer aan vele toernooien meegedaan en kwamen regelmatig met
een prijs thuis. Op het fun toernooi in Muntendam op 26 november waren we zelfs met 10 schutters
aanwezig.
Binnen de Noord Nederlandse Handboog Federatie is in 2017 een nieuw bestuur gekomen en is door de
vertegenwoordiger van SC Bartje twee keer een vergadering bezocht.
Aantal leden per 31-12- 2017: 29.
Leiding van de boogschietafdeling: Joop Steenkamp.
Henk Dijksma, 2e secretaris SC Bartje

