
Jaarverslag 2019-2020-2021 
 

Na 2 jaren die alleen maar in het teken hebben gestaan van Corona, hierbij het jaarverslag over de laatste 
3 jaar. Als een donderslag bij heldere hemel moesten alle horeca gelegenheden op zondag 15 maart 2020 
om 18.00 uur gesloten worden. Dit had als gevolg dat we de competitie direct stil moesten leggen, en in 
alle onzekerheid achterbleven, niemand had kunnen bedenken dat het uiteindelijk zolang zou duren.  
 
Om toch een aardige herinnering over te houden aan het seizoen 2019-2020 heeft het bestuur besloten om 
de winnaars van de 1e helft van de competitie als `kampioen` uit te roepen. De trofee die daarbij hoort 
wordt op een later moment uitgereikt aan de volgende poulewinnaars. 
Inmiddels heeft de uitreiking plaatsgevonden tijdens de divisiekampioenschappen 2021-2022. 
 
Ere div: Back tot he Future     3e Div A Cheers I 
1e Div A D.E.S. I      3e Div B Who Cares 
1e Div B The Bull      3e Div C The 4 Tops 
2e Div A Kogel-Mogel      3e Div D De Bierhut 2 
2e Div B Chuckle MWA     4e Div A De Natte Honden 
2e Div C Drama      4e Div B Ttipple Sjonnies 
2e Div D Amsterdam United II     4e Div C Duzz Dat 
 
 
Seizoen 2020-2021 heeft niet plaatsgevonden door het nog steeds overheersende coronavirus. 
 
Voor seizoen 2021-2022 zijn we wel gestart met inschrijven in de hoop dat deze van start zou kunnen gaan 
in september. Niets bleek minder waar, de horeca mocht geopend zijn tot 22.00 uur. Met een eindtijd als 
deze konden we geen competitie opstarten, uiteindelijk werd de openingstijd verruimd in oktober ’21 naar 
00.00 uur. In ogenschouw nemende dat er teams zij die toch vaker later klaar zijn met de wedstrijd dan de 
aangegeven tijd en het openbaar vervoer dat ook om 00.00 uur niet meer reed zijn we begonnen met een 
best of 7 punten i.p.v. een best of 9 punten. 
 
Uiteraard was niet iedereen hier gelukkig mee, maar aan de andere kant konden we wel de competitie 
starten zei het zonder bekercompetitie door de verlate start. 
 
Daar de inkomsten achterbleven heeft het bestuur besloten om het kantoor eerder dan gepland op te 
zeggen. 
De verhuurder ging met onze aanvraag akkoord waardoor we een paar maanden minder kosten hadden. 
 
De selecties, LaCo en BBC, hebben we dit seizoen in overleg met de teammanagers niet ingeschreven 
gezien alle onzekerheden. 
 
Inmiddels begon het virus af te zwakken en zag het rooskleurig uit om de competitie te kunnen starten in 
2022-2023. 
 
Het ledenaantal is iets afgenomen in vergelijking tot vorig seizoen, in totaal ruim 27 % minder leden. 
De stand per eind 2021 was als volgt:  heren 914  
          dames  71  
    jeugd jongens    1  
    jeugd meisjes    0  
    totaal     986  
 
279 leden (28.3 %) komen uit Amsterdam en de overige 707 (71.7 %) uit de regio. 
 
Er zijn 58 speelgelegenheden in ons bestand waarvan 24 in Amsterdam en 34 in de regio, waar competitie 
wordt gespeeld.      
 
Namens het bestuur,       
Jacqueline Elderenbosch, secretaris 


