
 

Jaarverslag HBV Hornets
seizoen 2019 

Dit jaar is er geen ALV tijdens het mixtoernooi. Om die reden zetten we 
de bijzonderheden en de 
 

 Qua leden zijn we redelijk stabiel
 Dit seizoen hebben we 5 teams 

competitie, U12, U14, U16, U18 en U22
 De jongste leden hebben een aantal peanuttoernooien gespeeld
 Helaas kwam halverwege maart een abrupt einde aan het trainen 

en de competitie, door Corona
 Vanaf dat moment hebben we de leden voor

trainingsfilmpjes om de periode van de intellectuele lockdown door 
te komen 

 Vanaf juni kwam er weer meer ruimte om buiten, onder strenge 
voorwaarden, te sporten. Dat hebben we opgepakt door in Tytsjerk 
op het basketbalveld trainingen te geven

 Ook zijn we aangesloten bij We H
hebben de leden in de zomer goed aan meegedaan
deelname aan 3x3 
Brandsma kunnen aanbieden. 

 We hebben meegedaan met de Grote Club Actie en
Jeugdsponsoractie van de Poiesz. Dit geeft elk jaar weer mooie 
inkomsten 

 In dit seizoen hebben we een clinic gegeven op een school. Dat is 
goed bevallen. Door Corona helaas maar 1 keer, maar we 
verwachten hier mee te gaan doen

 Dit jaar hebben enkele je
scheidsrechtersdiploma gekregen en kunnen nu ook wedstrijden 
fluiten 

 We hebben de communicatie met de leden o
meerdere mailings, 
wordt door de leden goed gewaardeerd

 In het bestuur willen de een wisseling van de wacht aankaarten. 
Jikke heeft besloten te stoppen. Anita Stienstra wil haar plek in het 
bestuur graag overnemen. 
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Dit jaar is er geen ALV tijdens het mixtoernooi. Om die reden zetten we 
bijzonderheden en de activiteiten van het seizoen op papier. 
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Dit seizoen hebben we 5 teams kunnen inschrijven in de 
competitie, U12, U14, U16, U18 en U22 
De jongste leden hebben een aantal peanuttoernooien gespeeld
Helaas kwam halverwege maart een abrupt einde aan het trainen 
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Vanaf dat moment hebben we de leden voor
trainingsfilmpjes om de periode van de intellectuele lockdown door 

Vanaf juni kwam er weer meer ruimte om buiten, onder strenge 
voorwaarden, te sporten. Dat hebben we opgepakt door in Tytsjerk 
op het basketbalveld trainingen te geven 

zijn we aangesloten bij We Here Fryslân 3x3 basketball. Daar 
hebben de leden in de zomer goed aan meegedaan
deelname aan 3x3 Fryslân, hebben we ook een clinic met Reinder 
Brandsma kunnen aanbieden.  
We hebben meegedaan met de Grote Club Actie en
Jeugdsponsoractie van de Poiesz. Dit geeft elk jaar weer mooie 

In dit seizoen hebben we een clinic gegeven op een school. Dat is 
goed bevallen. Door Corona helaas maar 1 keer, maar we 
verwachten hier mee te gaan doen 
Dit jaar hebben enkele jeugdspelers ook hun 
scheidsrechtersdiploma gekregen en kunnen nu ook wedstrijden 

We hebben de communicatie met de leden o
meerdere mailings, een actieve Facebook en Instagrampagina. Dit 
wordt door de leden goed gewaardeerd. 
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shirts en sokken)
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