Jaarverslag seizoen 2016/2017
De vereniging
Onze vereniging laat een lichte stijging in het ledental zien. De teller staat nu boven de
430 leden. Dit seizoen zijn we van start gegaan met een dames 1 elftal.
Dit seizoen bestond het hoofdbestuur uit Eddy Bodde (voorzitter), Joop Schuiling
(penningmeester, secretaris), Marcel Naafs, Arnold Damhuis, Alberto Ensing, Rob Smienk
(tussentijds gestopt) en Rob Stuivenberg.
Het jeugdbestuur bestond uit Peter Wijerink (voorzitter), Sjonnie Scholten en Bea Damhuis
en Moniek Groeneveld
Wedstrijdsecretariaat was dit seizoen in handen van Johnny Stubener.
De lagere elftallencommissie werd bezet door Hans ter Steege en Hans de Jong.
De sponsorcommissie bestond dit verslagjaar uit Wim Schutten, Rob Stuivenberg, Henry
Winters, Bennie Krommendijk, Cees Stuut en Arnold Damhuis.
In de activiteitencommissie waren Edo vom Bruch, Ans Diepeveen, Minke van der Veen,
Hennie Diepeveen, Ciska Cooper, Marius Leferink en Jan Otten actief.
De redactie van het clubblad was in handen van Johnny Stubener, evenals het beheer van
de website. Aan de functie terreinmeester werd dit seizoen invulling gegeven door Gertie
Breteler. Gertie moest om gezondheidsredenen stopen, daardoor moesten wij zijn
werkzaamheden met meerdere personen invullen. De kantinecommissie bestond dit jaar
uit Frank Velner en Joyce Oostdam.
De Algemene Ledenvergadering werd op 25 November 2016 bezocht door 35 personen
en kende een zeer vlot verloop. We betreuren het geringe aantal bezoekers op deze
avond voor een vereniging van deze omvang.
Afgelopen Seizoen behaalde ons 1e elftal de nacompetitie, daarin was Overweteringen
onze tegenstander. In deze tweeluik kwam Overweteringen als sterkste uit de bus zodat
we dit nieuwe seizoen weer in de 3 e klasse A uitkomen.
In het afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken gevoerd met omnisportvereniging AvantiWilskracht, Korfbalvereniging Ons Clubje en tennisvreniging TVG. Dit alles onder de
noemer NOABERSPORT.
Op Donderdag 30 November is hier een informatieavond over gehouden.
Met de aanschaf van een kunstgrasveld zijn we nog steeds bezig. Er zijn een aantal
gesprekken gevoerd om een stichting op te richten en er is een aanvraag ingediend bij de
stichting waarborgfonds sport (SWS) om een garantstelling te krijgen als we een lening
nemen.
Vrijwilligers
Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de vaste groep vrijwilligers waarover
Eilermark nog altijd kan beschikken.
Zonder menskracht heeft een vereniging geen bestaansrecht.
Wil je een club draaiende houden, dan zal iedereen een steentje moeten bijdragen. Hierbij
willen wij de leden vragen om hun (club)hart te laten spreken en bij te dragen aan de
ambities en het bestaansrecht van onze vereniging.

Activiteiten
De activiteitencommissie organiseerde het afgelopen jaar o.a. de kaartavonden, 50+
middag, fietstocht (Hemelvaartsdag), wildverloting en zeker de jaarlijkse dropping niet te
vergeten.
Verder werd er nog het jaarlijkse sinterklaasfeest en het traditionele paaseieren zoeken
met paasontbijt georganiseerd. In juni werd er nog een mooi tentenkamp werd geregeld.
Het grote carnavalsfeest, playbackshow, boerenkooltoernooi, en de Mega Mallorca party
werden ook nog gehouden.
Sponsors
Dank aan hoofdsponsoren Dupo Enschede B.V., Isotal Isolatie B.V. en shirtsponsor
CCK Logistics, die ook dit seizoen weer onze sponsoren waren. Verder danken we alle
overige sponsoren, die op welke wijze dan ook onze vereniging hebben ondersteund.
Toernooien
Traditiegetrouw vinden er aan het einde van het seizoen altijd de diverse toernooien
plaats.
Onze eigen jeugd toernooien waren een groot succes en het traditionele Marti de Kamper
seniorentoernooi was ook zeer geslaagd
Afscheid
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van een aantal leden.
Willy Aldenkamp
Henk Eggert
Hannie Sievers
Dinie Leferink
Afsluiting
Verder wensen wij ons allen veel succes en wijsheid toe, om onze vereniging op het
goede spoor te houden.
Het bestuur.

