
Verslag seizoen 2021-2022 Facilitair 
De positie facilitair in het bestuur was in dit seizoen nog vacant. Vanaf mei heeft Otto Laan deze 
positie ingevuld. 

Onderstaand een kort overzicht van wat seizoen 21/22 heeft plaatsgevonden bij de verschillende 
verantwoordelijkheden: 

Zaalhuur  

Ook in dit seizoen was het weer een uitdaging om samen met JC/TC de zaalruimte in te huren. 
Uiteindelijk is dit weer gelukt en is er weer gebruik gemaakt van voornamelijk Drecht en Sprong. 
Daarnaast trainen ook groepen in De Wiekslag (via Gemeente) en RSG gymzaal (via RSG) en Gymzaal 
Zeevaartschool (via Zeevaartschool). 

Door Corona was er veel extra administratief en planwerk vanwege de gehele en gedeeltelijke lock 
downs. Er is geprobeerd om binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk te trainen. 

Er is contact met de Gemeente om invulling te geven aan de plannen voor uitbreiding van de Drecht. 
Een werkgroep bestaande uit Ed Reus, Ruud Brinkkemper en Otto Laan aangevuld met Bram Sluis 
zorgt ervoor dat de wensen van Madjoe meegenomen worden. Uitgangspunt is dat vanaf komende 
zomer de bouw gaat starten. 

Materialen 

Douwe van Dekken heeft weer gezorgd dat alle zalen en teams van goede ballen zijn voorzien.  

Monique heeft via Deen Supermarkten een aantal winkelwagens geregeld die nu dienst doen als 
ballenkar in Drecht en Sprong. Voor de RSG zaal is een nieuwe inklapbare ballenkar aangeschaft. 

Madjoe beschikt al jaren over een tent welke vooral wordt ingezet bij het Hemelvaarttoernooi maar 
welke ook wordt verhuurd aan personen/organisaties gerelateerd aan onze club. De tent is tijdens 
Corona ook door het Enkhuizer Sport Centrum voor buitentraining en heeft het tijdens een storm 
begeven. ESC heeft samen met Madjoe (50/50) een nieuwe tent aangeschaft. 

Wedstrijdsecretariaat 

Net als de afgelopen jaren is het Wedstrijdsecretariaat uitgevoerd door Carolien (jeugd) en Otto 
(senioren). Door het stilleggen en daarna weer opstarten van de competitie vanwege Corona heeft 
deze taak het afgelopen jaar extreem veel extra tijd gekost. Zeker omdat na de herplanning alsnog 
veel wedstrijden door zowel de tegenstanders als door Madjoe teams werden afgezegd. Dit leidde 
weer tot mutaties in de zaalinhuur en wijziging van scheidsrechterindelingen. Carolien en Otto 
hebben zo goed als mogelijk geprobeerd aan ieders wensen te voldoen. 

Arbitrage 

De arbitrage commissie bestaat uit Coen Modde, Arjan Schoenmaker en Otto Laan. Arjan heeft zich 
vanwege ziekte helaas niet kunnen inzetten voor de commissie. Afgelopen seizoen is weinig aan 
opleiding gedaan vanwege Corona. Er waren andere prioriteiten (zie Wedstrijdsecretariaat). Er is 
alleen een eerste workshop voor de B-jeugd geweest. Wel is er veel begeleiding gegeven aan de 
jeugd die voor het eerst een wedstrijd moesten fluiten. 

In 21/22 waren de volgende scheidrechters actief in de regio: Henk Oosterhoff, Jan Swier, Kees Ruiter 
en Otto Laan. Voor D1, H2 en H3 moesten in totaal 48 wedstrijden worden gefloten en dienden we 
voor de wedstrijden van H2 en H3 zelf een 2e scheidsrechter te leveren. 

Courtmanagement 



Het courtmanagement voor D1/H1 is ook dit seizoen weer door Douwe van Dekken, Ed Reus en 
Martin Wever. De ontvangst van de scheidsrechters werd verzorgd door Birgit Roosendaal. De 
coördinatie en begeleiding van de ballenkinderen werd gedaan door Julia, Myrthe en Nienke. 

De taak van DJ en omroeper is wisselend maar voornamelijk ingevuld door Daan Stavenuiter. 

 


