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Jaarverslag 2021 van het bestuur van Doing
Het jaar 2021 gaat net zoals 2020 wederom de boeken weer in als een zeer bewogen jaar dit
vanwege de Coronapandemie en de voorzorgsmaatregelen ten opzichte van alle sporten die
wij als bestuur helaas hebben moeten nemen naar aanleiding van onder andere de adviezen
van de overheid en het opvolgen van de adviezen van de NOC/NSF. Tijdens de lockdown
heeft het bestuur niet stil gezeten en is de voorruimte opgeknapt o.a. met een verfbeurt.
Halverwege mei mochten wij eindelijk de deuren weer openen en konden wij enkele
activiteiten hervatten dit onder strikte voorwaarden o.a., met aangepaste trainingsschema’s.
De trainingen konden gelukkig hervat worden weliswaar met de Corona maatregelen volgens
de richtlijnen van het RIVM. Na overleg met het bestuur en de leden is er besloten om tijdens
de zomervakantie door te gaan met sporten, dit om de leden tegemoet te komen na een
lange lockdown. Dit is na de zomervakantie geëvalueerd door het bestuur en is als positief
ervaren. Na de zomervakantie kon voor de tafeltennissers de najaarscompetitie opgestart
worden alsmede ook voor de E en H-hockey kon de competitie weer opgestart worden. Zie
ook de verslagen van tafeltennis, E- en H-Hockey. In december is wederom besloten om alle
sporten stil te leggen dit door de verscherpte Corona maatregelen.

Financieel:
Op het financiële vlak was de start goed te noemen. Dit onder meer door de verhuring van
ons clubgebouw, gemeentelijke subsidie, Rabobankclubkascampagne alsmede een
onverwachte sponsoring. Door de verscherpte Corona maatregelen hebben wij vanaf begin
januari geen gebruik meer kunnen maken van de kantine en van de zaal en door het sluiten
vanaf december 2020 tot halverwege mei hebben wij als bestuur besloten gedurende een
aantal maanden de clubcontributie niet geheel geïncasseerd. Maar door de financiële situatie
van de vereniging telkens onder de loep te nemen heeft dit ertoe geleid dat uiteindelijk 2021
goed afgesloten kon worden. Zie ook het financieel jaarverslag.

Ledenaantal op 31 december 2021:
Het totale aantal leden bedroeg 93, waarvan 39 leden (42%) met een beperking en 54 leden
(58%) zonder een beperking. Daarnaast heeft Doing 12 vrijwilligers. De doelstelling van
Doing, om iedereen met of zonder beperking sport te laten bedrijven, is daarmee ruim
gehaald. Hieronder staat een overzicht met de verdeling van het aantal leden per sport.
Tafeltennis
- 3 jeugdleden
- 49 seniorleden
E-Rolstoelhockey
- 12 seniorenleden
H- Rolstoelhockey
- 15 seniorenleden
Zwemmen
- 14 seniorenleden
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Tafeltennis:
Bij de jeugd is het ledenaantal licht gestegen en bij de senioren tafeltennis is het ledenaantal
licht gedaald.
Hieronder staan de resultaten van de najaarscompetitie 2021, welke de, na twee door Covid
afgebroken competities, eerste volledig uitgespeelde competitie is.
DOING 1
Gerard M, Hans, Matthijs, Sanne en Bas zijn in de 3e klasse met 45 punten op de vierde
plaats geëindigd.
DOING 2
Jan, Peter J, Yannick en Yuke zijn in de zesde 6e klasse met 41 punten op de zesde plaats
geëindigd.
DOING duo 1
Arjan, Peter S, Benjamin en Elten zijn in de 1e klasse op de eerste plaats geëindigd en
kampioen geworden met 35 punten.
DOING duo 2
Emiel en Michel zijn in de 3e klasse met 23 punten op de zesde plaats geëindigd en
daardoor helaas gedegradeerd.
DOING duo 3
Ivo, Hans en Sanne zijn in de 3e klasse met 30 punten op de tweede plaats geëindigd.
DOING duo 4
Roan en Bas zijn in de 3e klasse met 15 punten op de vierde plaats geëindigd.
DOING duo 5
Gerard M en Ebi hebben zich vanwege persoonlijk omstandigheden teruggetrokken uit de 4e
klasse.
DOING duo 6
Gerard D, Henk en Luuk zijn in de 4e klasse met 26 punten op de derde plaats geëindigd.
DOING duo 7
Christiaan, Thomas en Adriaan zijn in de 5e klasse met 23 punten op de derde plaats
geëindigd.
DOING duo 8
Katinka, Sven en Corine zijn in de 6e klasse met 22 punten op de vierde plaats geëindigd.
Clubkampioenschappen 2021
In 2021 zijn ook de clubkampioenschappen weer georganiseerd met de volgende resultaten:
Algemeen clubkampioen:
Matthijs Windmeijer
Winnaar clubkampioenschappen A:
Matthijs Windmeijer
Winnaar clubkampioenschappen B:
Sanne Boeree
Winnaar clubkampioenschappen C:
Chris van Dorp
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Handbewogen rolstoelhockey:
Bij het H- (handbewogen) rolstoelhockey is het aantal leden licht gedaald.
2020:
Zoals bekend sloeg begin 2020 Covid toe en legde de competitie stil. De competitie werd
snel daarna gecanceld. Met de nodige maatregelen kon er in juni weer getraind worden, dus
met de 1,5 meter afstand en het scheiden van de sporten (H-Hockey ging van 9:30-12:00
naar 12:00-14:00 uur). Er was weer hoop, maar Covid sloeg opnieuw toe... de tweede golf.
2021:
Na 1,5 jaar konden we begin juni weer aan de slag met trainen. Ook de Tsjechen zette het
sein op groen voor de Prague Wheel Open 2021. Doing ging met een kleine delegatie naar
Praag. Hier waren we naast vier clubs uit Tsjechië de enige buitenlandse ploeg. Het toernooi
werd daarom ook ingekort van drie naar twee dagen.
De eerste dag ging Doing in zijn eerste twee wedstrijden keihard onderuit tegen Tatran (0-1)
en ComAp Praha (1-6). Daarna volgde een gelijk spel tegen de kampioen van Tsjechie Stiri,
0-0. Dit voelde als een overwinning.
De tweede dag werd gewonnen van Vickings Most 2-1 en mocht Doing de kruisfinale spelen
tegen (opnieuw) Tatran. Deze wedstrijd werd met goed spel verloren met 0-2.
De troostfinale werd ruim gewonnen met 5-0 tegen ComAp Praha. Het debacle van de eerst
dag werd weggepoetst. Brons was een mooi resultaat.
Ook na de zomervakantie begon de competitie optimistisch. Op 2 okt. speelde Doing H2 en
H3 hun eerst wedstrijden. Doing H3 won zijn twee wedstrijden tegen Bredius (3-2) en SGB
(4-2). Doing H2 verloor zijn eerste wedstrijd tegen de thuisploeg HC Catwijck (2-3), maar
won de tweede ruim met 4-2. Daarna sloeg Covid opnieuw toe en werd opnieuw de
competitie gecanceld.
NL-team:
Ook het NL-team heeft deze twee jaren weinig kunnen doen. Wel werd er gehoor gegeven
aan het verzoek van de Tsjechen om een trainingstoernooi te spelen tijdens een door hun
georganiseerde trainingskamp in Nederland. Op 16 okt. 2021 troffen twee Nederlandse
teams de Tsjechen, en waren de Belgen ook uitgenodigd. NL-team A speelde de finale tegen
de Tsjechisch nationale ploeg en won verrassend. Een goede opkikker, na zo lang 'stil' te
hebben gestaan.
In het NL-team spelen diverse spelers van Doing en leveren ze ook nog steeds de
hoofdcoach.
2022:
In 2022 heeft Doing de draad opgepakt met de trainingen en zal er een zomercompetitie
gespeeld gaan worden. Ook zal Doing weer gaan deelnemen aan de Prague Wheel Open.
Verder is het NL-team is weer aan het trainen voor het zijn eerst internationale toernooi in
jaren, de Swiss Wheely Open in Nottwil Zwitserland.
Er is weer hoop... Stay safe and healthy!
De trainer/coach, Frank Maagdenberg.
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Elektrisch-bewogen rolstoelhockey:
Bij het E-(Elektrisch-bewogen) rolstoelhockey is het aantal leden licht gedaald.
De regionale competitie voor de elektrische rolstoelhockeyers is voor aanvang van het
seizoen 2021-2022 in een nieuw jasje gestoken. Er wordt niet langer in drie regio’s gespeeld,
maar in twee. Om alle teams op het juiste niveau in te delen zijn voor een deel van de teams
in september en oktober 2021 kwalificatiewedstrijden georganiseerd. Doing E1 was
automatisch geplaatst voor de eerste klasse in regio Zuid. Doing E2 wist zich via twee
kwalificatiedagen te plaatsen voor de tweede klasse in dezelfde regio. Voordat het
Coronavirus roet in het eten gooide zijn twee competitiedagen gespeeld. Hieruit bleek dat
beide teams min of meer in de middenmoot van hun klasse zitten. Wel is het totale aantal
spelers eigenlijk te gering voor twee teams, waardoor overbelasting van spelers dreigt.
Inmiddels is besloten om de competitie 2021-2022 definitief te beëindigen.

Zwemmen:
Bij het zwemmen is het ledenaantal gestegen. Dit komt mede door de samenwerking tussen
het bestuur en stichting Piëzo.

Trainingen:
Tafeltennis:
Op de zaterdagochtend worden de senioren getraind door een gediplomeerde A-trainer. En
op de donderdagavondtrainingen is er 1 gediplomeerde A- trainer en 1 gediplomeerde
jeugdtrainer met 1 assistent aanwezig voor zowel de junioren als de senioren verdeeld over
1 groep.
H-hockey:
Op de zaterdagmiddag en de donderdagavond wordt er training gegeven door 1
gediplomeerde trainer en 1 assistent.
E-hockey:
Op de zaterdagmiddag wordt er training gegeven door 1 gediplomeerde trainer en 1
assistent.

Overige activiteiten:
Het afgelopen jaar zijn door Doing de volgende activiteiten georganiseerd:
- Clubkampioenschappen tafeltennis enkel Jeugd en Senioren.
- Open Zoetermeerse kampioenschappen tafeltennis.
- Landelijke Competitiedag H-rolstoelhockey.
- Landelijke Competitiedag E-rolstoelhockey.
De volgende activiteiten konden door de Covid maatregelen geen doorgang vinden:
- Para Ranglijst tafeltennistoernooi.
- Afdelingskampioenschappen para tafeltennis.
- Integratietoernooi tafeltennis jeugd en senioren.
- Dona - toernooi.
- Team - toernooi.

Veiligheid:
In ons clubgebouw is een AED en een A-verbandtrommel aanwezig. Vier leden van Doing
hebben een EHBO-diploma inclusief de reanimatie en volgen jaarlijks de verplichtte
bijscholingen.
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Tot slot bedank ik namens het bestuur eenieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen en
spreek ik de wens uit dat tijdens de ALV leden zich verkiesbaar stellen om de vacatures
binnen het bestuur of als kaderlid voor het komende verenigingsjaar in te vullen.
Daarmee zal Doing en het bestuur op een breed gedragen wijze ondersteuning vinden bij het
uitvoeren van haar taak.
_______________________
Algemeen secretaris van s.v. Doing Zoetermeer 07-04-2022
Corine Karremans

