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0. Bestuur
Geschreven door: Lotte van der Hulst
Algemeen
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar met name bezig gehouden met onderwerpen als; onze
drankvergunning, de logolaunch, een vernieuwd huishoudelijk reglement, de nieuwe tenues,
sportlink-pakketten, nieuwe bekleding van de krukken, aankomende nieuwe ballen en onze
sportaccommodatie.
Geschreven door: Ilja van der Bij
Project Sporthal
Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met onderzoek naar de capaciteit en kwaliteit van
binnensportaccommodaties in Teylingen. Daar kwam uit dat diverse verenigingen waaronder
Forwodians kampen met ruimtegebrek en was het advies om een nieuwe sporthal bij te bouwen.
Helaas heeft het college besloten dat advies niet over te nemen. Om de gemeenteraad ervan te
overtuigen dat er wel iets moest gebeuren heeft het bestuur van Forwodians maandag 9 september
opnieuw van haar laten horen bij de commissie Welzijn vergadering. Wij willen graag een structurele
oplossing voor de knelpunten.
De inspreektekst van 17 juni, 9 september en onze zienswijze op het collegebesluit zijn te vinden op
onze website .
Gelukkig deelden diverse raadsleden onze mening dat er een nadere uitwerking van het advies om een
nieuwe sporthal te bouwen nodig is.
De gemeenteraad heeft het college daarom opdracht gegeven om met een structurele oplossing te
komen voor de vastgestelde knelpunten in de binnensportaccommodaties. Zij hebben hierbij expliciet
gevraagd om een lange termijnvisie voor de situatie rondom de economisch afgeschreven Wasbeek
en het faciliteren van topsport, breedtesport en het basisonderwijs in Sassenheim en Voorhout. Met
name in Voorhout lijkt het capaciteitstekort het grootst en zal deze met de beoogde groei in
inwoneraantallen zeker niet afnemen. De gemeenteraad geeft aan dat er wat hen betreft
mogelijkheden zijn om de bouw van een eventuele nieuwe sporthal te financieren uit de algemene
middelen.
Via deze link is de vergadering van de commissie Welzijn van 9 september terug te kijken. Het
onderwerp binnensportaccommodaties wordt besproken vanaf minuut 48.
De verenigingen zijn opgeroepen zich te verenigen en samen de gemeente te adviseren over de te
nemen stappen. Het bestuur heeft inmiddels contact gezocht met alle binnensportverenigingen en
andere partijen, die gebruik maken van de binnensportaccommodaties en zal in oktober een eerste
overleg plannen met de gemeente.

1. Financieel
Geschreven door: Peter Dofferhof
2019/2020

zie bijlage: Geconsolideerde seizoen 2018/2019 en Prognose

Bijgaand doet het Bestuur verslag aan de ALV over het sport-/contributieseizoen dat liep van
1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
Onderstaand een opsomming, uitleg c.q. verantwoording van de diverse verschillen.
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Contributie
Gelijk aan de begroting.
Er is een afname van senioren leden, dit is dit jaar echter totaal gecompenseerd door een toename
van (niet spelende) junioren leden. De verwachting is dat komend seizoen deze afname van senioren leden
doorzet.
Tenuebijdrage
Nagenoeg gelijk aan de begroting.
Sponsoring
Hoger dan begroot.
Sponsorcommisie heeft zeker niet stil gezeten.
Potentiele sponsoren worden actief benadert, met name ouders van spelende (jeugd)leden.
Kantineopbrengst
Wederom hoger dan begroot.
Veel van onze leden blijven even gezellig na borrelen en dat is een goede zaak! Ook voor de vereniging.
Daarnaast zijn er, net als vorig jaar 2 clubfeestjes georganiseerd. Door het goede weer werd dit druk bezocht.
Dank aan de vrijwilligers die hier hun bijdrage aan hebben geleverd.
Acties
De ingeplande acties zijn wederom lager dan begroot. Namelijk nihil.
Dit komt o.a. door een gebrek aan mensen in de activiteitencommissie die de kar
aangaande bijv. de boterkoekenactie willen (vlot) trekken.
Bijdrage Rayonteams
Gelijk aan de begroting namelijk nihil.
Er is geen rayonteam daardoor ook geen opbrengst en/of kosten.
Giften & donaties en overig
Hieronder vallen o.a. het terugstorten van trainersvergoedingen van trainers die uiteindelijk voor niets
training geven. Onze grote dank hiervoor!
Ook doorberekende boetes worden hierin verantwoord.
Al met al heeft het bovenstaande geresulteerd in € 5.000,-- meer inkomsten dan begroot.
Als gevolg van de hogere kantineomzet is er uiteraard ook meer ingekocht.
Huisvestingskosten
De huisvestingkosten (zaalhuur) is hoger uitgevallen dan begroot.
Dit komt o.a. door een toch nog te voorzichtige prognose qua benodigde uren.
Daarnaast wordt nu tot eind juni door elk team doorgetraind.
In de prognose voor komend jaar zal daar beter rekening mee worden gehouden.
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Tevens is er wederom een (h)uursverhoging doorgevoerd door Stiwa.
Bondsafdrachten
De bondsafdrachten NBB zijn gelijk aan wat is begroot.
Wel is er een vrijval aan bondskosten i.v.m. de vorig jaar te hoog opgenomen verwachte afrekening
over het seizoen 2017/2018.
Trainers / cursussen / clinics
Nagenoeg gelijk aan de begroting.
Er zijn meerdere cursussen en clinics aangeboden met name voor onze trainers en coaches.
Dit aanbod is goed door trainers en coaches ontvangen en zullen dit ook komend jaar blijven aanbieden.
Tenuekosten
Fors hoger dan begroot mede doordat er een reservering heeft plaatsgevonden voor de vervanging van
tenues. De kosten van het vervangen van de nieuwe tenues kon niet bekostigd worden uit de reeds
opgebouwde reservering. Het tekort is als extra kosten geboekt.
Materiaalkosten
Gelijk aan de begroting. Mede omdat er een reservering is gemaakt voor de aanschaf van nieuwe ballen.

Tel/internetkosten/drukwerk
Nagenoeg gelijk aan de begroting.
Kosten Rayonteams
Administratiekosten
Lager dan begroot, zie algemene kosten.
Toernooikosten
Jaarlijks organiseren wij een (school)basketbaltoernooi. We streven naar een kosten neutraal resultaat,
door het vinden van een sponsor voor dit toernooi. Is dit jaar ook weer gelukt. Speciale dank aan Annet,
Marco, Gerard, Fieke, Ilja en Jakko voor het organiseren van dit toernooi. Ook dank aan de overige
vrijwilligers die hebben bijgedragen.
Kosten neutraal is dit jaar niet gelukt vanwege de extra (kosten) activiteiten rond Koningsdag.
Algemene kosten
Gelijk aan de begroting. Hier zit de verzekering e.d.
Fin. kosten/baten
Gelijk aan de begroting. Hierin zitten de kosten van de bank.
Als gevolg van het bovenstaande hebben we € 2.200,-- meer uitgegeven dan begroot.
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Resultaat
In de begroting zijn/waren we uitgegaan van een verlies van € 2.400,-Bovenstaande heeft echter geleid tot een positief resultaat van € 400,--. Dit wordt toegevoegd aan het eigen
vermogen van de vereniging.
Op 10 september 2019 heeft de kascontrole plaats gevonden door Fred Wulp en Roel van Driel. Zij hadden
geen op- en/of aanmerkingen. Heren, bedankt!

2. Technische Commissie
Geschreven door: Jelle van Werkhoven
Eind vorig seizoen hebben we in de nieuwsbrief gevraagd naar een nieuw TC lid. Gelukkig hebben we
Joy Terpstra kunnen verwelkomen in de TC! Joy zal het aanspreekpunt zijn voor U16 tot en met U20.
Elk jaar in mei begint de TC met het maken van teams. Al vroeg werden wij benaderd door MSV en The
Jump om verschillende bolwerkteams te formeren. Hierin heeft Ilja veel werk verzet om de teams en
coaches rond te krijgen. Sommige teams lopen nog niet helemaal lekker binnen het bolwerk. Hier zal
de TC van Forwodians samen met TC van MSV en alle trainers en coaches rond de tafel gaan om te
kijken waar de knelpunten zich bevinden en hoe deze opgelost kunnen worden.
Helaas zoeken we nog steeds een coach voor V14. Het blijft altijd een uitdaging om alle teams te
voorzien van een trainer/ coach. Bij deze dan ook een uitvraag naar trainers of coaches!
Omdat de bolwerkteams laat waren geformeerd was het ook lastig om al vroeg het trainingsschema
te maken. Ilja heeft dit jaar flink moeten puzzelen om aan verschillende wensen te voldoen. We
merken dat we al een aantal jaren aan het groeien zijn. Dit is erg positief maar we merken ook dat we
ruimte te kort krijgen voor de trainingen. Laten we hopen dat de gemeente snel een nieuwe sporthal
laat bouwen!
Net als vorig jaar zitten we weer in de knoei met de competitieschema’s. We geven elk team een letter
zodat de coach ook nog zelf kan blijven basketballen. Wederom heeft de NBB een eigen draai gegeven
aan alle competities. Hier hebben we over geklaagd bij de bond en tevens gevraagd waarom ze geen
gebruik maken van het lettercodeschema van Ilja. Hierop is Ilja uitgenodigd om uitleg te geven over
onze zienswijze. We hopen dat hierin iets positief gaat veranderen zodat onze trainers en coaches ook
zelf nog zoveel mogelijk kunnen blijven basketballen.
Voor het komende jaar hopen wij alle spelers, trainers en coaches weer een sportief jaar te kunnen
bezorgen waarin zij zich weer volop kunnen inzetten voor basketball!

3. Wedstrijdcommissie
Geschreven door: Derk van Werkhoven
Wedstrijdsecretaris
Het seizoen 2018/2019 was het tweede jaar dat we met Sportlink werkten en vanuit mijn perspectief
kan ik zeggen dat dit een goed systeem is. Het inplannen van de wedstrijden gaat erg snel en de
wijzigingsverzoeken kunnen gemakkelijk worden ingediend.
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Aandachtspunt wat mij betreft is dat er vanuit de vereniging veel verzoeken komen. Normaal
gesproken kan ik aan de verzoeken voldoen, maar sommige verzoeken worden wel heel laat ingediend
en kan er niet aan worden voldaan. Mijn verzoek aan de coaches zou dan ook zijn om
een verzoek tot wijziging relatief vroeg in te dienen, dan heb je namelijk de meeste kans op succes!
Voor het komende seizoen is de eerste seizoenshelft gepland en zijn we gestart. De komende tijd zal
vooral in het teken staan van het schuiven van wedstrijden, met veel teams en weinig beschikbare
uitwijkmogelijkheden zal dit keer op keer een puzzel worden.
Geschreven door: Jelle van Werkhoven
Indelen scheidsrechters
Elk jaar is het weer een flinke puzzel om het schema naar ieders wensen in te vullen. In 2018 hebben
Gerard, Ilja en Jelle twee volle avonden nodig gehad om 1 seizoen in te vullen. Doordat we veel
bankspelers en bolwerkteams hadden was de puzzel nog groter dan normaal. Sommige leden moesten
in het eerste deel van het seizoen wat meer taken oppakken dan andere leden. Dit hebben we in het
tweede deel van het seizoen weten te compenseren.
In seizoen 2019/2020 wordt de wedstrijdcommissie uitgebreid met Marieke Smit. Om zo de TC iets te
ontlasten. Ook zullen veel scheidsrechters een niveau opschuiven. We hopen hiermee meer ruimte te
krijgen in de scheidsrechters poule. We gaan weer proberen om iedereen zo slim mogelijk in te delen,
maar dit zal helaas niet altijd lukken. Hiervoor vragen wij wat begrip.

4. Opleidingencommissie
Geschreven door: Ilja van der Bij
Spelregelbewijs Basketballmasterz
2018-2019: Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ willen de samenwerkende
sportbonden ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Een
belangrijk onderdeel is het verhogen van de spelregelkennis bij deelnemers en toeschouwers en het
effectief toepassen van de spelregels voor een sportief gedrag. Samen naar een veiliger sportklimaat.
Sportiviteit en respect bevorderen; NOC*NSF en de sportbonden trekken hierin gezamenlijk op. Een
van de belangrijkste hulpmiddelen hierbij is het vergroten van de spelregelkennis.
De NBB zal in de toekomst het spelregelbewijs verplicht stellen voor alle competitie spelende
basketballers van 14 jaar en ouder. Vooruitlopend daarop stimuleert Forwodians haar leden nu al het
spelregelbewijs te halen en biedt extra ondersteuning aan leden, die daarom vragen.
Zaterdag 16 februari ’19 heeft Bert Koot uitleg gegeven aan ouders en leden over de spelregels.
Aansluitend hebben diverse jeugdleden hun spelregelbewijs gehaald en een oefenpartijtje van X10/12
onder begeleiding gefloten. Op een enkeling na hebben al onze leden van 14 jaar en ouder hun
spelregelbewijs of scheidsrechterdiploma.
2019-2020: Mocht het nodig zijn zullen we ook dit seizoen weer bijeenkomsten organiseren voor extra
uitleg. Omdat wij hebben gemerkt dat ook enkele scheidsrechters niet op de hoogte zijn van recente
spelregelwijzigingen en zij geen gehoor geven aan onze oproep om aanwezig te zijn bij de
bijeenkomsten voor een toelichting op deze wijzigingen, heeft het bestuur besloten om komend
seizoen ook alle scheidsrechters het spelregelbewijs te laten halen.
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Basketball Scheidsrechter 2 (BS2)
2018-2019: Sinds september 2016 stelt de NBB nieuwe voorwaarden voor de opleiding van
scheidsrechters; BS2. Waar in het verleden alleen een schriftelijke toets voldoende was, worden
cursisten nu bij praktijktoetsen in de vorm van het fluiten van echte wedstrijden vanaf de zijlijn
gecoacht door ervaren scheidsrechters. Het doel van de BS2 opleiding is deelnemers de beginselen
van het fluiten van een basketballwedstrijd bij te brengen en ze voor te bereiden op het fluiten van
wedstrijden bij de eigen vereniging. Enthousiasme van experts (workshopleiders) en goede
begeleiding binnen de vereniging dragen bij aan meer plezier in het fluiten van wedstrijden door
beginnende scheidsrechters.
De opleiding bestaat uit 2 workshops, 2 praktijkopdrachten (het fluiten van 2 halve wedstrijden onder
begeleiding) en een praktijkexamen (het fluiten van een halve wedstrijd onder begeleiding).
Deze nieuwe opzet brengt met zich mee dat de looptijd van de opleiding een stuk langer is. De BT2
opleiding, die in 2018 is gestart, heeft inmiddels al 8 nieuwe scheidsrechters opgeleverd. 6 cursisten
hoeven alleen nog een examenwedstrijd te halen en 8 cursisten hebben de cursus niet afgerond en
inmiddels het lidmaatschap beëindigd. Wij merken dat het steeds vaker voorkomt dat leden enorm
opzien tegen de cursus en het fluiten van wedstrijden. Uiteraard hebben wij er begrip voor dat dit niet
voor iedereen even makkelijk is. Wij maken dat graag bespreekbaar en zorgen in overleg met cursist
voor passende begeleiding. Helaas is het niet mogelijk om vrijgesteld te worden van deze taak. De
vereniging zijn we met elkaar en samen zorgen we ervoor dat iedereen kan basketballen en er bij elke
wedstrijd 2 scheidsrechters en 2 tafelaars aanwezig zijn.
2019-2020: 6 cursisten zullen nog ingedeeld worden om een examenwedstrijd te fluiten. Tijdens deze
opleiding worden zij begeleid door Bert Koot, Teun Blokland, Saskia Warmerdam, Vincent van Kampen
en/of Jos Nouwens.
Mogelijk dat we na de jaarwisseling weer een nieuwe cursus starten in samenwerking met Jump.
Trainerscursus BT3
2018-2019: Afgelopen seizoen werd er een trainerscursus BT3 georganiseerd door Grasshoppers
waarbij Frans Mens en Rick Driessen voor de uitvoerende taken zorgden. Vanuit Forwodians, heeft
Wout Beelen (trainer van X12-1) aan deze cursus deelgenomen. Wout heeft Peter Lapidaire bereid
gevonden om hem hier persoonlijk in te begeleiden. Een hele intensieve cursus waar in 8 workshops
van 4 uur alle onderwerpen, die met training geven te maken hebben aan bod komen. Daarnaast
moeten er verschillende opdrachten uitgewerkt worden in een portfolio en uiteindelijk een
examentraining verzorgd worden, die door een examinator van de NBB wordt beoordeeld. Wout zit
nu in de afrondende fase van deze opleiding.
Omdat wij merken dat de enorme tijdbelasting en formele en administratieve verplichtingen van deze
cursus veel trainers afschrikt, hebben we 2 trainersclinics organiseerd, die meer op de praktijk gericht
zijn. De clinics (zaterdag 8 september en woensdag 22 mei) werden verzorgd door Raoul Straathof. Hij
heeft een groep leden training geven en oefeningen laten doen waarbij hij de trainers heeft laten zien
hoe trainingen worden opgebouwd, hoe oefeningen worden uitgelegd, hoe spelers worden
bijgestuurd, hoe om te gaan met niveauverschillen etc.
2019-2020 Ook komend seizoen zullen we voor onze trainers 2 of 3 clinics organiseren met Raoul
Straathof.
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5. Commissie van beroep/Mediation
Geschreven door: De drie Wijzen (Lennard de Wit, Willem van Egmond en Steph de Jong)
De Commissie van Beroep én Vertrouwenspersoon/Mediation hebben gelukkig een rustig jaar achter
de rug, maar ook weer niet helemaal stil gezeten.
De commissie heeft bij een geschil tussen bestuur en een lid m.b.t. een opgelegde boete uitspraak
gedaan of deze in hun ogen terecht was. Hiervoor is zowel naar de motivatie van het lid gekeken als
naar de statuten en afspraken binnen de vereniging en is op basis daarvan uitspraak gedaan.
Daarnaast is uit naam van de Mediation in enkele situaties geadviseerd hoe een ontstane situatie
opgelost kon worden. Deze adviezen hebben ertoe geleid dat deze situaties verder geen
ongewenste/vervelende situaties op hebben geleverd.
Al met al kunnen we dus spreken van een succesvol jaar voor de Commissie van Beroep én
Vertrouwenspersoon/Mediation.
En dit succes hebben we willen delen en daarom zijn we gegroeid van 2 naar 3 personen. Steph de
Jong is bereid gevonden ons team te komen versterken en daar waar nodig zijn licht te laten schijnen
over de aan ons voorgelegde zaken. De werkelijke reden achter deze groei is dat we hierdoor in staat
zijn om altijd tot een barmhartig oordeel te komen, waar een meerderheid van de commissie achter
staat.
Wij heten hem van harte welkom, maar hopen zo min mogelijk van zijn en onze tijd gebruik te hoeven
maken. Immers, hoe minder wij in actie hoeven te komen, des te minder geschillen er bestaan in de
vereniging.
Op naar een korter verslag voor het seizoen 2019/2020 dus.

6. Sponsorcommissie
Geschreven door: Annet van der Putten
Na een rustig vorig seizoen was het dit jaar tijd om de mouwen op te stropen. Het nieuwe tenue was
ontworpen en nu werd het weer tijd om de sponsor skills op te poetsen. En dat is gelukt! Met o.a.
fantastische ouders in ons U10 team werd er zelfs “gevochten” om wie de shirtsponsor mocht gaan
worden. Accent Accountancy en PWA schudden na kort overleg de hand sloten een goed compromis.
Beide sponsor van U10 en U12 waarbij beide teams de logo dragen van PWA en Accent. Nadat de
shirtsponsor bekend werd, is ons U10 team vanaf dat moment ook het meest well-dressed team van
de club geworden. Met inloopshirt en vesten zijn ze het paradepaardje van de club. Over
trainingspakken en tassen wordt nog nagedacht ;-). Maar, ook ons recreantenteam, de mannen die
bekend staan om hun gemopper, lieten zich van hun allerbeste kant zien en brachten maar liefs 3
sponsor contracten op. Super blij met zulke trouwe leden die de vereniging een groot warm hart toe
dragen. Deze clubmannen moeten wij koesteren!
Ook voor H2 werd een nieuwe sponsor gevonden. Hoek Hoveniers was al eerder benaderd, maar dit
jaar werd ook echt het contract getekend. Het logo van Hoek staat de heren goed!
Naast alle bestaande sponsorcontracten kunnen wij terug kijken op een succes vol sponsor jaar.
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Fonds1818 / Schoonmaakbedrijf Alkanaany
Net als vorig jaar werd er een donatie aangevraagd bij Fonds1818 en bij schoonmaakbedrijf Alkanaany
voor het scholentoernooi in De Tulp. Van beide ontvingen wij een bijdrage van € 1200,00. Heel blij zij
wij met deze bijdragen, omdat een toernooi van deze omvang anders niet mogelijk is. Als dank voor
de bijdrage van Sonya Alkanaany hangt er een sponsorbord in de Schans.

7. Activiteitencommissie
Geschreven door: Ilja van der Bij
Algemeen
De activiteitencommissie had afgelopen seizoen geen vaste samenstelling. Wel zijn er door
verschillende leden activiteiten georganiseerd. Bij deze een oproep aan alle leden die het leuk vinden
om iets te organiseren zich te melden bij het bestuur.
Geschreven door: Joy Terpstra
Logo launch
We begonnen het jaar met een prachtig georganiseerde en geslaagde logo launch. Tijdens deze dag
was het voornaamste doel de leden kennis te laten maken met het nieuwe logo met daarbij een sneak
preview van het nieuwe tenue. Daarbij werd ook ons gloednieuwe Forwodians merchandise
gepromoot. Super gaaf en onze leden bestelden volop nieuwe trainingskleding. Tot op de dag van
vandaag kunnen we hier nog van genieten want wekelijks zien we onze leden erin rondlopen. Om het
gloednieuwe logo te vieren hebben we het eerste feest in gang gezet. Dit feest stond uiteraard in het
thema van het nieuwe logo. Dit was ook goed te zien aan onze prachtige Forwodians logo slinger en
de buitenvlag. Het doel van deze dag was naar mijn mening goed behaald, want niemand kon meer
om het logo heen en volgens mij heeft de ‘vrienden van Forwodians’ actie ook aardig veel vrienden
verzameld.
Geschreven door: Ilja van der Bij
Boterkoekenactie
2018-2019: Helaas is er afgelopen seizoen geen boterkoekenactie georganiseerd. Er was onvoldoende
animo om de organisatie hiervan op te pakken. Jammer, want de actie is vaak een groot succes onder
de jeugdleden en levert altijd een leuk bedrag op.
2019-2020 Mocht iemand deze actie weer op willen pakken horen we het graag.
Geschreven door: Ilja van der Bij
Pietengym
2018-2019: Tijdens de peanuttraining op zaterdag 24 november hebben 2 zwarte pieten meegedaan.
Ze konden er helemaal niets van, maar hadden gelukkig wel voor alle kinderen een zakje pepernoten
bij zich…
2019-2020: Met name de jongste leeftijdsgroep vindt het erg leuk als er pieten langskomen op de
training. Insteek is dat we dit jaar op 30 november weer 2 pieten uitnodigen.
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Geschreven door: Ilja van der Bij
Oliebollentoernooi
2018-2019 Op 29 december was er van 9:00 – 18:00 een toernooi voor de verschillende
leeftijdsgroepen. Aansluitend pizza time! en een feest : ‘Knallend het jaar uit!’ Het was weer erg
gezellig
Geschreven door: Annet van der Putten
Scholentoernooi 2019
Tijdens de evaluatie van het toernooi van vorig jaar is er lang stil gestaan bij de vraag of wij het toernooi
zouden blijven organiseren of niet. Veel frustratie over een moeizame communicatie met de scholen
en een tegenvallend aantal inschrijvingen. Wij hebben er lang bij stil gestaan of het zoveel tijd, energie
en geld wel waard is. Er werd gestemd en besloten door te gaan met het organiseren van het toernooi.
De motivaties hiervoor waren dat Forwodians trots mag zijn op zoveel enthousiaste vrijwilligers die er
elk toernooi een waar feest van maken. Het heeft de vereniging geen geld kost omdat alle kosten
worden gedekt door sponsoren en donaties. En dat het niet alleen draait om het aantal deelnemers,
maar ook om Forwodians op de kaart te zetten, de kinderen en ouders enthousiast te maken over onze
vereniging en zoveel mogelijk kinderen te laten basketballen. Met deze conclusie gingen wij met frisse
moed op naar het voldoende toernooi.
De Combibrug gaf aan een nieuwe vorm van samenwerking te hebben gevonden met de scholen en
nu rechtsstreek met de gymdocenten kan communiceren. Hiermee zou communicatie een stuk beter
moeten verlopen dan vorig jaar. Rob Jonkman verzorgde ook dit jaar de basketball lessen op de
basisscholen voor groep 3 t/m 8. Peter Vlaar heeft een aantal gymlessen bezocht en de docenten
hierbij gecoacht.
Het toernooi was dit jaar op zaterdag 22 juni in De Tulp. Wij speelde een 3x3 toernooi voor groep 3 t/
groep 8. Groep 3 en groep 4 kregen onder leiding van De Combibrug een spelletjescircuit met een
wedstrijdje en een rolstoelonderdeel. Groep 5 t/m groep 6 startten met een warming-up van Raoul
Straathof, trainer bij BS Leiden, en speelden daarna het 3x3 toernooi met twee site-events; een
rolstoelparcours en een clinic van Raoul.
Ook dit jaar waren Ali Hasson, speler van het Nederlands U20 rolstoelteam, en Jaap van Beelen, trainer
van de rollers van Grasshoppers, aanwezig om voor de deelnemers te laten kennismaken met
rolstoelen en te laten ervaren hoe het is om in een rolstoel te sporten. Ook dit jaar hadden de
rolstoelen een grote aantrekkingskracht op alle aanwezigen.
Dit jaar ontvingen de winnaars een mooie beker voor de prijzenkast op hun school. Alle deelnemers
ontvingen een rugzakje met het Forwodianslogo met in het tasje een zakje chips en informatie over de
club. De muzikale verzorging was dit jaar in handen van Noah en de omroepers van deze dag waren
Sophie en Dylan. Wat ze geweldig deden!
Dit jaar was de loterij groter dan ooit, mede dankzij de inzet Fieke en Leontine die een grote
hoeveelheid prijzen bij elkaar sprokkelden. Door het grote succes ontstond er een oponthoud bij de
inschrijftafel, welke weer strak werd geregeld door Laura, omdat de bezoekers direct startten met het
kopen van de lootjes. Het aantal deelnemers van dit jaar was voor de groepen 3 t/m 5 heel erg goed.
Alleen groep 7 & 8 viel wat tegen. Wel kregen wij veel complimentjes over de sfeer van deze dag en er
schreven zich enkele kinderen direct in. Na een lange, zeer succesvolle, dag sloten wij met elkaar af
met een heerlijk maaltijd bij Marco en Annet in de tuin verzorgt door meester-koks Bert en Jeroen. Op
naar volgend jaar!
Geschreven door: Annet van der Putten
Koningsspelen 2019
Tijdens de voorbereidingen van het scholentoernooi kregen wij de vraag van Rob Jonkman van De
Combibrug of wij onderdeel wilden zijn van de Koningsspelen 2019 in Teylingen. Op deze manier
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konden wij mooi het scholentoernooi onder de aandacht brengen bij de sportende kinderen. Na kort
overleg besloten Ilja, Peter, Fieke en Annet de schouders er onder te zetten en deze uitdaging aan te
gaan. Wederom een mooie aangelegenheid om onze vereniging te promoten.
Het idee; in elke gemeente Koningsspelen organiseren voor alle basisscholen in Teylingen. Hierbij
nemen diverse sportverenigingen een onderdeel voor zijn/haar rekening. Forwodians verzorgde een
basketballclinic voor de kinderen van groep 4.
Vanuit het Toernooibudget werden rugzakjes besteld. Elke leerling van groep 4 ontving dit gave
aandenken aan de dag. De inhoud werd gesponsord door AH in Voorhout, welke bestond uit een flesje
water en een appeltje. Wij voegden er zelf nog een flyer aan toe.
Ilja en Peter maakten een spelletjes circuit met op elk onderdeel een vrijwilliger van Forwodians om
de kinderen te begeleiden. In Voorhout deden 160 kinderen van groep 4 mee, in Warmond 105 van
groep 3, 4 en 5 en in Sassenheim 75 kinderen uit groep 4. De kinderen uit Warmond ontvingen een
basketballsleutelhanger met een flyer eraan. Op alle dagen was het prachtig droog weer en wederom
zetten wij de vereniging gunstig op de kaart. Een leuke bijkomstigheid is dat wij in Warmond kennis
maakte met Galdino Haime van showcase basketball; hij verzorgde een super leuke opening van de
Koningsspelen.
Geschreven door: Joy Terpstra
HEREN 2 VS HEREN 3
Tja, dit feestje was ook goed gelukt. Ditmaal de thuiswedstrijd van heren 3, en er werd groot uitgepakt.
De wedstrijd was de hoofdactiviteit maar de baromzet mag ook benoemd worden! Aansluitend na de
wedstrijd een mooi feestje, maar deze is kleinschalig gebleven.
Einde van het seizoen was het tijd voor de thuiswedstrijd van heren 2 en wat hebben ze toch groots
uitgepakt. Weken van tevoren werd er al promoot door middel van promotiefilmpjes. Dit
promotiemateriaal heeft goed geholpen want de halve bollenstreek was te vinden in de schans die
dag. Hier hadden de mannen van Heren 2 al op gerekend want er werden spelletjes georganiseerd
voor jong en oud. Aansluitend vond er een heerlijke BBQ plaats verzorgd door Jelle, Lotte en Milan.
Tijdens deze BBQ werden de vrijwilligers nog even in het zonnetje gezet, maar mochten andere leden
ook aanschuiven voor een klein bedrag. Wederom een slimme zet, want ook de BBQ was druk bezet.
Na de BBQ werd er een klein feestje gegeven. Er is toen bewust niet gekozen voor een thema zodat
deze dag volledig in het teken stond van onze heren. Wel is de menukaart wat uitgebreider geweest
dan normaal en was er een rad, geïnspireerd op sportcafe Luigi’s (tevens tenuesponsor), te
bewonderen. Dit feest was erg gezellig en er zullen heel wat leden de volgende dag opgestaan zijn met
wat hoofdpijn. Het feestje werd goed voortgezet in sportcafe Luigi’s en daarmee is deze onwijs
gezellige dag afgesloten.
Wellicht dat het voor volgend jaar weer lukt om een eindtoernooi voor alle leden te organiseren.
Volgend jaar gaat de activiteitencommissie weer verder waar zij zijn gebleven en komen er wederom
weer leuke feesten en andere evenementen.

Basketball vereniging Forwodians
Sporthal de Schans, Nijverheidsweg 6, 2215MH Voorhout | @ info@forwodians.nl | W www.forwodians.nl
IBAN NL63 RABO 0138889147 | BIC RABONL2U | KVK 40446337

8. Barcommissie
Geschreven door: Gerard Edelaar
De barcommissie bestaat sinds afgelopen jaar uit de volgende personen. Erika, Peter en Gerard.
Waarbij Erika het schoonhouden en inventarisatie van de bar verzorgt, Peter de financiën doet en
Gerard de bestellingen en barindeling.
Afgelopen jaar hebben we geen bijzonderheden meegemaakt. De verdeling van de taken en de
samenwerking werkte prima. Dit gaan we dit seizoen continueren.
We zijn nog steeds blij met de inzet van de pin automaat. De verdeling van de betalingen is dat ruim
80% van de betalingen per pin gaat en dus 20% nog cash. Ook merken we weinig van de problemen
van niet betalen. Dus dat gaat prima en dat is goed voor de vereniging.
Afgelopen jaar is het een paar keer voorgekomen dat we met producten van over-de-datum zaten.
Deze zijn of geconsumeerd, weggegeven of weggegooid. Maar we hebben niet bijgehouden hoeveel
dit was.
Afgelopen jaar hebben we het ook nog wel eens gehad over de vervanging van het koffie apparaat.
Deze is nog wel goed bruikbaar, maar er wordt toch wel eens gevraagd naar luxere koffiesoorten.
Vraag aan de ledenvergadering en bestuur wat die hiervan vinden.
Uiteraard ook het jaarlijkse verzoek aan de leden om de bar schoon en opgeruimd te houden. Ook mag
er bijgevuld worden als dit nodig is. Dit scheelt ons werk. En de opmerking dat het invalide toilet geen
opslag hok is voor van alles en nog wat. Denk bv aan koelkast ed. voor de voorraad van de bar hebben
we stellingkasten, die willen we graag daarvoor blijven gebruiken.
Plannen voor komend jaar is het continueren van het afgelopen jaar. Met mogelijk een verandering in
koffie apparatuur (afhankelijk van de keuze van de ALV).

9. Kledingcommissie
Geschreven door: Jelle van Werkhoven
Tenues
Vanaf 17 februari 2017 is de vernieuwde kleding commissie (Annet van der Putten, Ilja van der Bij,
Lotte van der Hulst en Jelle van Werkhoven) bezig geweest met de nieuwe tenues. In september 2018
mocht Heren Senioren 2 als eerste team gaan proefdraaien in het nieuwe tenue. Het tenue is, met hier
en daar een kleine aanpassing, goed ontvangen, dus op 8 september 2018 begon de grote passessie
voor alle leden. In totaal hebben we 10 teams in het nieuw laten spelen in de tweede helft van het
seizoen (vanaf 1 januari 2019).
Op 29 december 2018 hebben we bijna alle teams in hun nieuwe tenue op de foto kunnen zetten, dit
heeft geresulteerd in hele gave maar vooral professionele teamfoto’s. De teamfoto’s vind je terug bij
de teams in de Sportlink Baskeball.NL app, maar hangen ook al geruime tijd in de kantine van de
Schans. Deze nieuwe uitstraling hebben we te danken aan de tijd en energie van fotograaf Andrew
Haynes.
Op 18 juli 2019 zijn er nog een aantal tenues besteld voor o.a. de bolwerkteams. Hiermee loopt bijna
heel Forwodians in hetzelfde tenue.
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Forwodians Merchandise
Met de presentatie van het nieuwe logo op 8 september zijn wij, Lotte van der Hulst en Jelle van
Werkhoven, begonnen met de Forwodians Merchandise. We hebben bewust gekozen om alles in
eigenbeheer te doen. Dit om alle producten tegen een lage prijs aan te kunnen bieden. Wij hebben
met privégelden dit project opgestart om te voorkomen dat Forwodians hier een financieel risico in
kon lopen. Al snel bleek dat de merchandise een succes is!
We hebben onze inzet al snel weten terug te verdienen. In totaal hebben we vanaf 8 september 77
kledingstukken, 11 teamtassen, 24 warmloopshirts, 22 vesten en 3 rompertjes bedrukt. We zijn door
het project in het bezit gekomen van een hittedrukpers en een logosnijder, waardoor we bijvoorbeeld
ook als vereniging de coachshirts en scheidsrechtershirts goedkoper kunnen aanschaffen. Alle winst is
uiteraard voor Forwodians.
Voor het nieuwe seizoen zijn we aan het kijken wat nog meer kunnen aanbieden aan onze leden en
sponsoren. Wij staan open voor feedback en nieuwe ideeën!

10. Vrienden van Forwodians
Geschreven door: Milan Smit
Vrienden van Forwodians is vorig jaar gestart. Hierbij hebben wij veel vrienden met een sticker op het
bord geplakt in de kantine. In ruil daarvoor kreeg elke vriend een strippenkaart om wat te halen bij de
kantine.
Vrienden konden zich inschrijven via de website en betalen middels een 'tikkie'. Vorig jaar is besloten
dat je vriendschap een jaar lang geldig is. Alle vrienden krijgen een bericht of zij hun vriendschap willen
verlengen. Uiteraard gaan we komend jaar voor nog meer vrienden, dan afgelopen jaar!
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