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ALGEMEEN 

 
Het algemeen beeld is dat Harlemlakers zich als vereniging in een stroomversnelling bevindt. 
Het sportieve nivo is enorm gestegen. Het talentontwikkelingsprogramma wordt steeds meer verbreed 
en verdiept. De professionaliteit van onze coaching neemt voortdurend toe. 
Uitdaging is de facilitering,  financiën en organisatie daarmee gelijke tred te laten houden . 
Dat vergt tijd. Tijd die niet altijd gegeven is. Wel van groot belang om ook hierin stappen voorwaarts te 
blijven maken. 
 
Het seizoen 2010/2011 kende een lastige start. Het was niet makkelijk om al bij de start van de 
trainingen voldoende coaches bij alle teams te hebben Uiteindelijk is dat wel gelukt. Uitval en 
afwezigheid van coaches betekende dat andere coaches, soms langdurig moesten inspringen. Wij 
bedanken deze mensen voor hun extra inzet. De versterking van het  coach-kader blijft  echter een 
belangrijk punt. 
 
De club draait op een relatief klein aantal personen die veel activiteiten uitvoeren. Langzamerhand 
groeien we naar een situatie waarin minimaal de bestuurstaken van de TCO- en technische zaken 
kunnen worden gescheiden. Dit voorkomt bij mensen een dubbele belasting. Het kader wordt stap 
voor stap ook iets uitgebreider. Zaak is nu taken en activiteiten zo te verdelen dat een heldere 
verdeling over actieve leden ontstaat. Verder zullen we in het volgend seizoen trachten onze 
processen efficiënter te doen zodat we onze resultaten met minder moeite kunnen bereiken. 
 
Ander blijvend aandachtspunt is de communicatie. De reguliere communicatie verloopt voorspoedig 
via de nieuwsbrieven en website. Wel zullen we verdere stappen kunnen nemen in de communicatie 
rond eind seizoen/ begin seizoen waar het in het bijzonder gaat om indeling in de teams, wie wordt de 
coach en vanaf welk moment wordt weer getraind. 
 
Tot slot is ook funding en sponsoring een blijvend aandachtspunt. Als club behouden we dezelfde 
omvang (rond de 15/16 teams), maar het nivo van de teams stijgt enorm. Dit brengt aanzienlijke 
inschrijvings- en scheidsrechterkosten met zich mee, die niet uit de reguliere middelen kan worden 
gedekt. Nadrukkelijk zal moeten worden gezocht naar sponsors en financiering vanuit Stadsdeel en 
DMO. 

 
 
NIEUWE ONWIKKELINGEN 

 
In het afgelopen seizoen zijn we met nieuwe ontwikkelingen als teamouders, talentenpool en 
nieuwe inrichting TZ aan de slag gegaan. 
 
(Bijna) alle teams hebben een teamouder gehad die voor een aantal logistieke zaken rond 
het team hebben gezorgd (verzamelen, tafelen en communicatie). Het doel om coaches op 
deze wijze te ontzorgen is daarmee bereikt. De teamouders worden bedankt voor hun inzet. 
 
Binnen de talentenpool arbitrage  zijn Michael. Nils en Pieter aan de slag gegaan met het 
ontwikkelen van scheidstalent. Met de vier jongens in de pool is dat uitstekend gelukt. 
Mijlpalen waren een hoop uitstekend gefloten wedstrijden door de poolers en twee nieuwe e-
scheidsrechters opgeleid. We streven verder naar uitbreiding van de talentenpool. 

 
De nieuwe insteek TZ kwam wat lastiger van de grond. TCO’s zijn benoemd en hebben in 
hun rol verantwoordelijkheid genomen.   Voor de ontwikkeling van coaches en mentorrollen 
was minder aandacht. Dit was niet onlogisch gelet op de stevige belasting van de TCO’s in 
hun coachrollen. In het algemeen gesproken kan wel gezegd worden dat we met elkaar in de 
nieuwe situatie aan het groeien zijn. 



HOE VERGING HET DE TEAMS 

 
Heren 1  
 Had meer willen winnen met hun uiterst energieke basketball. Te vaak liep het team, in hun  
 lastige klasse,  op tegen net iets meer routine en kracht.  Ellende was dat  “iets” vaak ook 
 echt maar iets was. Klassering  14

e
 van 14. 

Heren 2    
 Mooie mix van routine en talent met helaas door het jaar wat te veel problemen in de  
 personele bezetting (ziek of onderweg). Speelde daardoor te weinig constant. Zaten wel 
  pareltjes van wedstrijden tussen. Klassering 10

e
 van 13.  

Dames U 20  
 Speelde aan de hand van meester Ben absoluut het meest elegante basketball. Ook soms heel  
 goed ! Tegenstand was wel stevig in tweede gedeelte van het seizoen. Klassering 4

e
 van de 6.   

 Ben bedankt, je zal node worden gemist !! 
Heren 3  
 Kampioenen. Wat een ploeg ! Geweldig om naar te kijken en volgens de spelers een genot om in  
 te spelen. Was ongenaakbaar in de titelstrijd. Wordt een zomer van nagenieten ! 
 Klassering numero uno !! 
Heren 4  
 Voorzichtig begin, heerlijk middenstuk, stevige dip, aan het einde weer opgekrabbeld. Oude  
 meesters lieten hun routine stralen en jongelingen werden mannen ! 
 Klassering 8

e
 van de 13. 

De meiden  U14  
 lieten dit jaar aan de hand van coach Robbert heel veel progressie zien en wonnen het  
 kampioenschap in hun klasse. Gaan zeker nog meer van dit talentvolle team horen. 
U12 2  
 had in de hoogste klasse het eerste deel van het seizoen een zware dobber, maar verloor het  
 plezier niet.  In het tweede deel bleef het plezier en werden met coach Francois  ook weer de  
 nodige wedstrijden gewonnen. Dat was natuurlijk plezier verhogend ! (eindstand 5

e
) 

U16 3  
 raasde door het seizoen naar een verdiende tweede plek, terwijl het verschil naar de hoogste  
 plek minimaal was. Toch blijft het gevoel van  een sprankelend seizoen met heel veel mooie  
 scores en heerlijk basketball. 
De jongens en meiden Van U 12 4  
 deden het hele seizoen aan promotie voor jeugdbasketball. Ontzettend leuk om naar te kijken !  
 Enorme hoge scores en alles gewonnen. Dus Kampioen !  Wat zal coach Okke genoten hebben ! 
U12 1  
 speelde.  na een verpletterende goede eerst seizoenshelft,  hun wedstrijden daarna in de nieuwe 
 topklasse voor U12.  Het team van Jasper en Gideon maakt een heel goed debuut op dit nivo.  
 Lieten in een aantal topwedstrijden zien hoe hard ze kunnen vechten en hoe goed ze kunnen  
 basketballen. (eindstand 4

e
 ). 

U16 1  
 werd in het reguliere seizoen 2

e
 en stond op 7 mei in de finale van het Nederlands  

 kampioenschap.  ! Eindklassering tweede. 
U14 2  
 bleef dit seizoen maar stappen vooruit zetten. Coach Bassam en zijn jongens zetten de kroon op  
 hun werk met een buzzer beatend en winnend afgesloten laatste wedstrijd.(eindstand 4

e
 ). 

U14 1  
 had een ontwikkelingsjaar en ja, er is een hoop geleerd.  Veel vooruitgang bij spelers.  Het team  
 werd beter.  In een paar prachtige wedstrijden liet dit team en zijn spelers aan het einde van het  
 seizoen zien waartoe het in staat is. En dat viel niet tegen (eindstand 9

e
) 

De bonte verzameling spelers van coach Michael onder de  noemer U 16 2  
 bleef verassend goed spelen en presteren.  De verschillen waren minimaal in deze klasse.  
 Helaas werden er net iets meer wedstrijden op het nippertje verloren dan gewonnen (eindstand  
 5

e
). 

Last but not least U18 .  
 Eindklassering 9

e
 in een seizoen dat werd geplaagd door coach perikelen ( eerst geen coach,  

 toen de coach uitgevallen). Een moeilijk seizoen, waar de spelers bewezen over veerkracht en  
 doorzettingsvermogen te beschikken, maar ook regelmatig bevlogen en goed basketball lieten  
 zien.  



 
 
BASKETBALL’S COOL 

 
Het hele jaar hebben de zaterdagochtend weer elke week in het teken gestaan van B’s cool. 
Maximaal rond de vijftig/zestig kinderen zijn onder deskundige begeleiding lekker met basketball bezig 
geweest. Aan het einde van het seizoen is de financiering vanuit het project  Basketbal Unites gestopt. 
We hebben  het stadsdeel benadert over mogelijke financiering van het volgende seizoen. 

 
 
FINANCIEN 

 
Voor de financiën wordt verwezen naar de winst en verliesrekening die op de ALV zal worden 
uitgedeeld en behandeld. 
 

 
BESTUUR 
 
Aan het einde van het seizoen is Robbert opgestapt als voorzitter. Onder zijn bezielende leiding heeft 
de club grote stappen gezet; financieel gezond, enorme verhoging van het sportieve peil en verhuizing 
naar de Calandhal. Robbert blijft nog aan als algemeen lid van het bestuur om een goede 
kennisoverdracht te borgen. Uit het bestuur gaan verder Wim en Jasper, die de laatste jaren een 
stuwende en belangrijke rol hebben gespeeld in de vereniging. Wim, Robbert en Jasper ontzettend 
bedankt ! Het dagelijks bestuur wordt nu gevormd door Peter (voorzitter), nieuw dagelijks bestuurlid 
Jan Lex (vice-voorzitter) en Jeroen . In het bestuur naast Robbert gesteund door Pieter, Nils en Rob 
als leden algemene zaken. 
Grootste gemis in het seizoen was een bestuurslid TZ. Ook in het nieuwe bestuur hebben we deze rol 
niet kunnen invullen. We lossen dit voorlopig op door deze taken over de andere TCO’s en bestuur te 
verdelen. 
 
 
 

FINANCIEEL 
 
De financiële stukken zullen worden besproken op de ALV. 
 
 
 

ACTIVITEITEN 
 
Dit jaar heeft het kersttoernooi voor scholen weer plaatsgevonden. Dit dankzij Dana en een aantal 
vrijwilligers. Ook het traditionele eindejaars toernooi , het minimix, heeft weer plaatsgevonden. 
Iedereen heeft het toernooi en de BBQ weer als zeer geslaagd ervaren. 
 
 
 

Bestuur, juni 2011 
 
 
 
 
 
 


