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Jaarverslag Handbalvereniging Esia 

Seizoen 2016-2017 
 

Introductie 

Veel commotie over handbal dit jaar, vooral de dames van het Nederlands team doen het goed en 

krijgen steeds meer belangstelling, ook op tv! Ze haalden de finale op het EK. 

Binnen HV Esia was er ook van alles aan de hand: een bruiloft, er werden kinderen geboren bij de 

senioren en we hadden een prinses in ons midden. Maar dit jaarverslag gaat vooral over de 

ontwikkelingen van de handbalactiviteiten van HV Esia van het afgelopen jaar, van juli 2016 tot en 

met juni 2017. 

 

Teams seizoen 2016-2017 

De F-jeugd trainden in Eys, met als trainster en coach: Cindy Jeha – Van Houtem. 

Ze speelden een aantal mini toernooien. 

 

De E-jeugd trainde in Gulpen met als trainster en coach: Cindy Jeha - Van Houtem. De E-jeugd werd 

kampioen en dat werd groots gevierd met hulp van de vereniging en ook de ouders! Ze kregen een 

hangertje met een Handballer voor aan een kettinkje, ze maakten een huifkartocht door Eys en 

kregen een lunch in Wittem. 

En onze speelster Juulke werd Jeugdprinses dit seizoen!  

 

De D-jeugd, de nieuwe combinatie met HV Olympia, werd getraind door Lydia Jongen en Bertie 

Mares van HV Olympia. Ze werden gecoacht door Manon Thewissen van HV Olympia. Ze trainden 2 x 

per week in Bocholtz en veel organisatorische zaken liepen via HV Olympia. Deze nieuwe 

samenwerking is goed bevallen voor speelsters, ouders en beide verengingen. 

 

De B-jeugd, de combinatie met HV Adio, werd getraind door Sandra van Loo en Loes Stijnen. 

De coach was Marjo Lacroix van HV Adio. Ze trainden in Gulpen. 

 

De senioren in combinatie met HV Adio werden getraind en gecoacht door Patrick Offermans en Bart 

Rompelberg. Als coach ondersteunde Raymond Winen. Zij trainden op maandag in Hulsberg en op 

donderdag in Gulpen. 

 

Activiteiten seizoen 2016-2017 

In juli krijgen we geld naar aanleiding van een nieuwe actie van de Rabobank, waardoor met het 

stemmen van leden van de Rabobank geld opgehaald kan worden voor HV Esia. Een mooi extra 

bedrag aan sponsorgeld krijgen we binnen! 
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In oktober hebben de leden loten voor de grote clubactie verkocht. 

 

Op zondag 11 september hebben de teams meegedaan met het Heuvellandtoernooi in Bocholtz. De 

E–jeugd weet de eerste plek te halen! 

 

De dames senioren hebben op 30 september een gezellig teamuitje, o.a. in Valkenburg. 

 

Op 13 november hadden we de 29e Herfstwandeling. 

 

Op 18 november hielden we het afgelopen jaar de jaarvergadering met vernieuwde stijl. Zelfs 

Sinterklaas kwam op bezoek en nam cadeaus mee voor de jongsten. 

 

Op 28 december liepen we met de wafels langs de deuren in Eys, Eyserheide en Trintelen: De 

wafelactie. 

 

Op 1 december heeft het B-team een leuk spel gespeeld in het kader van Sinterklaas. 

 

Op 7 januari was er een spelletjesavond voor de meiden D-jeugd. 

 

Op 11 maart vond het 2e F-jeugdtoernooi plaats in Margraten. 

 

In april was er een bezoek aan fysiotherapie Stofberg in Kerkrade door de senioren, de B-jeugd en de 

recreanten. Kracht, techniek en uithoudingsvermogen werden volop getraind! 

 

Op 8 april houden we de Heilige mis voor alle leden en overleden leden van HV Esia. 

 

In mei start weer de clubkascampagne van de Rabobank. Weer halen we een mooi bedrag op! 

 

Alle teams hebben een leuke afsluiting gehad van het seizoen. Zo is de E-jeugd ijs gaan eten in de 

Eyserhof en de F-jeugd is ijs gaan eten op de Bernardushoeve in Trintelen. 

 

Op 18 juni ontvangen de leden, de ouders en de vrijwilligers de eerste nieuwsbrief van HV Esia. Na 

een goed idee van 1 van de ouders zijn we met dit initiatief gestart. Belangrijke nieuwe zaken worden 

aangegeven en de data voor belangrijke gebeurtenissen, zoals de jaarvergadering of een actie, 

worden op tijd gecommuniceerd. 
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Nog even een paar getallen op een rij: 

Op 30 juni 2016 telt onze vereniging 48 leden, volgens de gegevens van het NHV. 38 Spelende leden 

en 10 niet spelende leden. Dat zijn 2 leden minder dan een jaar geleden.  

 

De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven het afgelopen seizoen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit Tom Brauers als voorzitter, Jolanda Lemmens als penningmeester 

en Yoke Stronk als secretaris. Bestuursleden zijn Noël Janssen die actief bezig is met o.a. de 

wandelcommissie en de website informatie. Lianne Vincken houdt zich bezig met de acties en met de 

informatie naar de leden en ouders. Niels Smeets houdt zich o.a. bezig met scheidsrechterzaken en 

zaken die in de technische commissie naar voren komen. 

 

Dit jaar zijn ook geen  wijzigingen geweest in de commissies. 

 
We willen als bestuur alle vrijwilligers en ook alle leden die afgelopen seizoen de handen uit de 
mouwen hebben gestoken heel erg bedanken voor hun inzet. Heel erg bedankt! 
 
We wensen iedereen ook voor komend seizoen weer veel handbalplezier! 

 

Het bestuur vraagt de leden hen voor het gevoerde beleid decharge te verlenen.  
 
Eys, 13 oktober, 2017 
Yoke Stronk-van Lent, secretaris. 
 

 


