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Bestuur 
 

Algemeen 
 

Het bestuur heeft het afgelopen seizoen 12 reguliere vergaderingen gehad. De bespreekpunten 

van deze vergaderingen staan hieronder op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast waren er onder 

andere bijeenkomsten van het VOO (Voorzitters Overleg Orgaan), bijeenkomsten met spelers, 

gesprekken met commissies/werkgroepen en vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

 

Samenstelling Bestuur 
 

Bij de start van het seizoen 2016-2017 had het bestuur de volgende samenstelling:  

 

Tot 21-11-2016      Vanaf 21-11-2016 

Roelof de Vries  Voorzitter   Harold Sikkema Voorzitter 

Johan de Jong   Penningmeester  Johan de Jong  Penningmeester 

Gerda van Veen  Secretaris   Patrick Sakko  Secretaris  

Tamara van Smirren Lid 

Werkzaamheden 
 

In het kort staan hieronder de meest in het oog springende punten die besproken werden tijdens 

de vergaderingen van het bestuur: 

 

Vergadering augustus 2016: 

- Deze vergadering staat in het teken van het nieuwe seizoen, de vorderingen van de acties 

voor het kunstgrasveld. En de voorbereidingen worden getroffen voor het VOO plus. De 

voorbereiding van de ingelaste leden vergadering om de nieuwe bestuursleden te kunnen 

benoemen. 

 

Vergadering September 2016: 

- Het bestuur kijkt terug op de ingelaste leden vergadering en de benoeming van de nieuwe 

bestuursleden en de regelt intern de overdracht van taken. 

 

Vergadering oktober 2016: 

- Het bestuur kijkt terug op een goede VOO plus bijeenkomst. Gezamenlijk is gewerkt aan 

het thema “samen creatief ontwikkelen” tevens zijn binnen de diverse commissies  en 

bestuur zaken gedeeld en op elkaar afgestemd. 

 

Vergadering november 2016: 

- Vervolg invulling en inplannen overleggen voor het nieuwe technisch beleidsplan. 

- Bespreking calamiteiten en hoe te handelen. 

- De verdere vergadering staat in het teken van de najaarsledenvergadering. 
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Vergadering januari 2017 

- Het bestuur kijkt terug op een goede najaarsledenvergadering en een zeer succesvolle 

oliebollenactie. 
 

Vergadering februari 2017 

- Er zijn gesprekken met de tc en de hoofdtrainer over verlengen trainerschap. 

- De invulling en taken van de TC wordt besproken. Bestuur neemt een aantal taken waar. 

 

Vergadering maart 2017 

- Het bestuur heeft de junioren staf, voor het seizoen 2017-2018 weten vast te leggen. 

- De gesprekken met de staf, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, voor de 

senioren selectie gaat een tweede fase in. 

- De verdere vergadering stond in teken van de voorjaarsledenvergadering, de begroting, 

technische zaken selectie en junioren en ontwikkelingen binnen de diverse commissies. 

 

Vergadering april 2017 

- Het bestuur kijkt terug op een goede voorjaarsledenvergadering. De betrokkenheid van 

de leden is een aandachtspunt voor het bestuur. Met alles waarvoor onze vereniging op 

dit punt  staat met de selectie, werving van de trainerschap, is het teleurstellend dat de 

opkomst bij de ledenvergadering bestaat uit een groep die altijd aanwezig zijn.  

- De opening van het kunstgrasveld wordt besproken. 

 

Vergadering mei 2017 

- De hoofdtrainer heeft te kennen geven niet door te gaan. Hij stopt volledig met het 

trainerschap. Het bestuur en de Tc gaat naarstig opzoek naar een opvolger. 

 

Vergadering juni 2017 

- Als bestuur kijken we terug op de handhaving van ons eerste team in de tweede klas het 

Tweede is op het veld gepromoveerd naar de Reserve tweede klasse. 

- Het bestuur evalueert haar eerste jaar. 
 

Namens het bestuur, Patrick Sakko 
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Supporterscommissie 
 

Commissieleden: 
Vacant,  Voorzitter 

Vacant,  Penningmeester 

Vacant,  Secretaris 

Rudy Mulder, Lid 

Vacant,  Lid 

 

Activiteiten: 
Lotenverkoop 

Financiële donatie(s) 

Kampioenen parade 

Busvervoer 

Sinterklaas/Kerst 

Lief en leed. Bloemen, cadeautje bij zieken of geboorte. 

Kaartavonden 

Dartavond 

 

 

De supporterscommissie is ook in het seizoen 2017/2018 actief geweest met de diverse 

activiteiten die behoren tot onze standaard activiteiten. 

 

Met de lotenverkoop gaat het goed. De presentjes voor de verloting hebben wij zoveel mogelijk 

bij de sponsors gekocht. Onze commissie hoopt dan ook dat het met verkoop van de loten, goed 

blijft gaan. 

De programmaboekjes worden gemaakt door de redactie, opgehaald door ons bij dhr. van 

Weperen en wij reiken de boekjes  gratis uit bij de wedstrijden van de selectie. 

Dank aan de familie van Weperen. 

 

Elke maand is er een kaartavond waarbij Johannes Ter Horst nog steeds de leiding heeft. 

De kantinecommissie verzorgt hierbij de catering en de bardienst. Beiden worden hiervoor door 

de Supporterscommissie  hartelijk bedankt. De SupCom zorgde hierbij weer voor de prijzen. Alle 

datums van de kaartavonden worden in het begin van het kaartseizoen bekend gemaakt. 

Wij hopen natuurlijk dat meer leden of ouders zich melden om mee te doen aan  deze gezellige 

kaartavonden. 

 

Diverse lief en leed cadeautjes zijn ook dit seizoen weer uitgedeeld. 

 

Met Sinterklaas is er aan de ongeveer 100 jeugdleden een presentje uitgereikt. 

Tevens twee Zwarte pieten verzorgd bij de thuis wedstrijd. 

 

De SupCom heeft voor de vrijwilligersavond  de bijdrage voor de muziek gegeven.  
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De dartavond was dit jaar mede in handen van Peter Hogeboom  en ook weer zeer geslaagd. Het 

heeft nieuwe supportersleden opgeleverd en wij gaan dit in 2017 uitbreiden. 

De SupCom heeft nieuwe Dartborden aangeschaft. 

25 november 2017  is er weer een dart avond. 

 

Tijdens de kampioensparade werd er door de Supporterscommissie aan elke speler of speelster 

een geplastificeerde foto uitgereikt. 

 

Bij de opening van het nieuwe kunstgrasveld hebben we de picknick tafels aangeschaft, 

Voor het aankleden van het terrein. 

 

Helaas proberen wij ook tevergeefs de busreis en entree naar de korfbalfinale in Ahoy te 

organiseren voor onze supporters. Dit is door te weinig deelname en door de hoge kosten niet 

mogelijk geweest. 

 

Er zijn nog steeds te weinig commissieleden. Het is ons nog niet gelukt een lid of ouder 

enthousiast te maken.  Met 1 persoon zijn wij duidelijk onderbemand. Ons ontbreekt ook nog 

steeds officieel een voorzitter. Een bedankje voor een ieder, buiten de commissie, waar wij 

indien nodig een beroep op kunnen doen.  

 

De Supporterscommissie hoopt ook komend jaar weer met alle diverse activiteiten voor en met 

alle supporters door te gaan. Ben je nog geen lid? Wordt lid en geef je op bij een van de 

Commissieleden.  

  



6 
 

Technische Commissie 
 

Jaarverslag Technische Commissie KV SIOS, seizoen 2016/2017 

 

Augustus 2016  

Start nieuw seizoen. Er zijn 3 nieuwe leden binnen de TC; Sebastiaan van Zeijst, Nanda 

Wijngaard en Fredau van ’t Hul. Manon Neef en Linda Huitema zouden nu stoppen, maar treden 

vanwege het overdragen aan de nieuwe leden pas af bij de najaarsledenvergadering in november. 

André Lukkes is wel afgetreden.  

 

De najaarscompetitie wordt begonnen met de volgende teams: 

F1, F2,  

E1, E2, E3, E4,  

D1, D2,  

C1, C2,  

B1 (combi team met SCO), B2, B3,  

A1, A2,  

S1, S2 en S3.  

 

September 2016 

Er wordt nagedacht over nieuw kader voor C2 en D2. Diverse personen zijn gevraagd, maar doen 

het niet. 

Er is door Jan Woudstra, Joke Sikkema en Alie Buitenga een informatieboekje gemaakt dat 

uitgereikt gaat worden aan huidige en nieuwe leden.  

 

Oktober 2016 

Alie Buitenga is de TC komen versterken.  

Tamara van Smirren is nieuw lid bij het bestuur geworden en is de contactpersoon van de TC. Zij 

zit daarom deze vergadering bij.  

Er wordt besloten om nieuwe leden bij SIOS beter te verwelkomen en hiervoor wordt het ‘team 

nieuwe leden’ in het leven geroepen. Tamara van Smirren, Alie Buitenga en Fredau van ’t Hul 

nemen dit op zich. 

Kampioenen najaar: F1, E1, E2, D1 

 

November 2016 

Zaalcompetitie wordt gestart met de volgende teams; 

F1, F2,  

E1, E2, E3, E4,  

D1, D2, D3 (na 1 competitiewedstrijd echter al terug moeten trekken) 

C1, C2,  

B1 (combi team met SCO), B2, 

A1, A2,  

S1, S2 en S3 

 

Manon en Linda zijn gestopt. 

Er is een kaderavond geweest waar de reacties erg positief op waren. Voorgesteld wordt om dit 

vaker te doen. 

Nieuwe (jeugdige) trainers moeten beter begeleid worden. Dit kan m.b.v. de KT2 opleiding. 
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We blijven een tekort houden aan kader. Er wordt gesproken wordt of we verplicht 

vrijwilligerschap moeten gaan toepassen bij de vereniging.  

De opstart voor een nieuw beleidsplan wordt gemaakt. 

 

December 2016 

Er wordt gesproken over een vriendenteam, echter is hier een tekort aan 1 dame.  

De samenwerking met SCO wordt besproken en er worden afspraken gemaakt om met SCO om 

tafel te gaan.  

 

Januari 2017 

Er wordt geïnventariseerd wat het kader komend seizoen gaat doen.  

John stopt met de TC 

 

Februari 2017 

Besloten wordt om een 5e E-team aan te melden voor de veldcompetitie.  

SCO geeft aan de samenwerking voort te willen zetten en zelfs uit te willen breiden. TC SIOS 

staat hier positief tegenover, maar wil hier eerst nog langer over nadenken.  

Jan Tuttel geeft aan te stoppen als hoofdtrainer. 

 

Maart 2017 

TC is nog niet klaar met de teamindelingen voor komende veldperiode, omdat onduidelijk is of de 

samenwerking met SCO doorgaat. Het invullen van kader is hierdoor ook nog niet mogelijk.  

Er moeten meer TC-leden bij komen. De werkdruk is erg hoog.  

Ook zijn er vrijwilligers nodig om het wedstrijdsecretariaat op zich te nemen. 

Schoolkorfbal komt er weer aan en de vereniging gaat clinics verzorgen.  

Er is een interessante kaderavond geweest. 

Kampioenen zaalcompetitie: E2 en D2 

 

April 2017 

De voorjaarscompetitie wordt gestart met de volgende teams; 

F1, F2,  

E1, E2, E3, E4, E5 

D1, D2, D3  

C1, C2,  

B1 (combi team met SCO), B2, 

A1, A2,  

S1, S2 en S3 

 

Het bestuur heeft, in tegenstelling tot het advies van de TC, besloten om niet door te gaan met 

de samenwerking met SCO.  

De voorbereidingen voor de zaalhuur seizoen 2017-2018 zijn in volle gang en er gaat het een en 

ander veranderen omdat Griffioen uren wil/moet verplaatsen. SIOS, SCO en Griffioen gaan met 

elkaar in gesprek.  

Er worden plannen gemaakt hoe de trainingen met de senioren en junioren in te vullen. Er wordt 

gesproken over bootcamp en hier wordt Arjan Pijlman voor benaderd.  

Jeroen geeft aan te stoppen als voorzitter. 

 

Mei 2017 

We blijven kampen met een tekort aan trainers en coaches. Het is moeilijk het schema rond te 

krijgen.  
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De kampioenen van dit seizoen worden tijdens de opening van het nieuwe kunstgrasveld op 21 mei 

gehuldigd.   

Er worden presentjes uitgereikt aan het kader om ze te bedanken voor hun inzet.  

 

Juni 2017 

Het kader kan zich aanmelden voor de korfbaltrainer 2 opleiding. Hier zijn echter maar 2 

geïnteresseerden voor.  

We zijn op zoek naar iemand die contactpersoon voor de jeugdwedstrijdleiders wil worden en het 

schema wil maken.  

Trea Hemmes gaat het wedstrijdsecretariaat van de junioren op zich nemen.  

Jeroen heeft zijn vrijwilligerschap bij de TC beëindigd.  

De teamindelingen voor seizoen 2017-2018 worden gemaakt.  

Het trainingsschema voor seizoen 2017-2018 wordt gemaakt. 

Voorbereidingen voor een kaderavond aan het begin van volgend seizoen zijn in volle gang.  

Er zijn nog steeds teams zonder coach of trainers.  

Kampioenen voorjaarscompetitie; 

F1, E2, E4, D1, C1, A2, S2, S3 
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Commerciële Commissie 
 

Bezetting:  

# Rene Greveling (vz)  

# Harold Sikkema  

# Johan de Jong (penningmeester)  

# Roelof de Vries  

 

Hoofd- en shirtsponsoring  

In het seizoen 2016-207 speelden alle teams van SIOS in een wedstrijdtenue voorzien van 

naam/logo van een sponsor. Het gaat om de volgende shirtsponsors:  

Senioren A-selectie: Autobedrijf v.d. Weide Samenwerkende Mediq Apotheken Wolvega  

Senioren B-selectie: geen  

Junioren: Peem BV  

Aspiranten: Snackbar ’t West  

Pupillen: Kinderopvang de Kinderkei  

De sponsorcontracten van Vd Weide, Samenwerkende Apotheken Wolvega en Peem BV zijn in de 

zomer van 2016 verlengd. De beide hoofdsponsors zijn verlengd met 5 jaar en Peem BV met drie 

jaar.  

 

Bordsponsoren zaal en veld  

Er was één bordsponsor die is gestopt, namelijk Expert Lukkes (nov2016)  

Nieuwe bordsponsoren (allen veld) waren:  

Expert Wolvega  

Bakkerij Vliegendehond  

Atensus  

Johan ten Berge  

MBS Slendebroek  

Kapsalon Kor Fledderus  

Martijn van Venrooij  

Woco A.utobanden  

Copyshop Wolvega  

Daarnaast zijn er door de CC vele extra borden gecreëerd om de het gehele veld zo snel mogelijk 

‘dicht’ te krijgen.  

 

Advertenties Wedstrijdwijzer  

Bijna alle adverteerders in de nieuwsbrief (WW) hebben dit seizoen besloten door te gaan met 

sponsoring. Theo Altman caravans is gestopt met zijn bedrijf in Wolvega en daarom ook geen 

advertentie meer van hem. Kor Fledderus is doorgegroeid naar bordsponsor.  

 

Wedstrijdsponsoren  

Gedurende dit seizoen hebben we geen wedstrijdsponsoren gehad. Dit omdat we hebben 

getracht deze sponsor te ‘verleiden’ voor een bord langs ons nieuwe kunstgrasveld. Nu we na dit 

seizoen weten wie er wel of geen behoefte aan hebben kunnen de vanuit dat standpunt weer 

verder werken hieraan. 

Lindefestival  

Voor de tweede keer op rij hebben we pieperveren verkocht. Deze actie was nog succesvoller dan 

de eerste keer. Er werd zo’n 450 euro verdiend met deze actie.  
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Poiesz Jeugdsponsoractie  

In het voorjaar van 2017 heeft SIOS deelgenomen aan de Jeugd Sponsoractie van Poiesz 

Supermarkt. Dit is ook een spaaractie gedurende 8 weken en vergt ook een actieve houding van 

de deelnemende verenigingen middels een dag aanwezigheid in de winkel. Met een speciale 

aanbieding die moet worden ‘verkocht’ aan de klanten kunnen veel munten worden verdiend. De 

opbrengst van deze actie was 1096 euro! Dit bedrag is bekend gemaakt tijdens het gala in het 

WTC in Leeuwarden waar Tamara van Smirren en Fredau van ’t Hul heen zijn geweest namens 

onze club.  

 

Sponsordag  

In het seizoen 2016-2017 heeft er een speciale sponsoravond plaats gevonden. Met een 

gastspreker in de persoon van Michael Boogerd werd getracht zo veel mogelijk sponsoren te 

laten genieten van deze avond. Wellicht door het vroege tijdstip in het seizoen hadden lang niet 

alle sponsoren zich opgegeven, waardoor de zaal een lege indruk maakte. Hopende bij op een 

volgende activiteit meer aanwezigen.  

 

Club van 50  

Het geld van twee seizoenen Club van 50 is gedoneerd voor de aanschaf van het digitale 

scorebord.  

Middels een stemming onder de leden van de Club van 50 is keuze gemaakt waar het geld van 

2016-2017 aan besteed zou worden.. De meeste keuzes werden weer gegeven aan de mogelijke 

aanschaf van een AED bij SIOS. Het bestuur is bezig hier vorm aan te geven.  

 

Lotto/toto  

Hoewel hier al jaren niet meer actief aan deelgenomen wordt, komen er van oudsher nog jaarlijks 

inkomsten binnen vanuit de lotto/toto.  

 

Algemeen  

Naast bovenvermelde activiteiten en inkomstenbronnen is er afgelopen seizoen ook op andere 

fronten de nodige aandacht besteed aan onze sponsoren. Het gaat hier o.a. om:  

- Het verzorgen van een presentje rond de kerstperiode. Dit jaar is er bewust gekozen om 

in de eerste week van het nieuwe jaar een nieuwjaar groet te bezorgen bij de shirt en 

bordsponsoren. Dit is aangeboden middels een fles wijn.  

- Tijdens de seizoensopening heeft de CC haar financiële bijdrage geleverd tbv de 

realisatie van nieuwe kunstgras.  

 

Bezetting commissie  

In de najaarsledenvergadering van 2017 treedt Rene Greveling uit de CC. Rene blijft wel extern 

(vanuit Concept S) de creatie van de reclameborden uitvoeren.  

Namens de Commerciële Commissie,  

Johan de Jong 
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PR & Communicatie Commissie 
 

De PR & Communicatiecommissie bestaat al weer drie jaar. 

Zij bestaat uit Ruben Hofstra, Jeroen Veenstra, Saskia van Zeijst, Marloes Mulder en Gerrit 

Jan Prakken. Dit jaar stopt Jeroen Veenstra.  Alie Buitenga is vorig jaar benoemd tot lid van de 

PR & Communicatiecommissie. 

Aanspreekpunt binnen het bestuur is Patrick Sakko. Het vergaderschema is 1 x per 6 weken en 

verder is er overleg via onze app groep. 

 

Webiste:  

We zijn bijna een jaar bezig geweest om de website aan te passen, zodat deze ook op een 

telefoon of tablet is te lezen. (een zogenaamde responsieve website). Nu is het nog een kwestie 

van de puntjes op de I zetten. 

Het zou mooi zijn om teamfoto's op de website te hebben maar logistiek gezien is dit lastig. 

Foto's gemaakt met een telefoon in de zaal geven niet het gewenste resultaat. 

 

Digitaal weekbericht, 

Het weekbericht wordt digitaal via Mailchimp verstuurd. Er is een mooie aanvoer van verslagen 

door de jonge leden van de club. 

Op dit moment ontvangen 243 lezers digitaal het weekbericht. 68% opent het weekbericht ook 

echt. 

Mailchimp is ook inzetbaar voor andere bulkmail berichten van SIOS. 

Sinds kort is de rubriek Vrijwilliger van de maand toegevoegd. 

 

Verslag selectie in de Stellingwerf 

Vorig jaar maakte Saskia van Zeijst na de wedstrijd een kort verslag voor de website. Marloes 

Mulder maakte de grote verslagen bij uitwedstrijden en Jeroen Veenstra deed dit bij 

thuiswedstrijden. 

Met de start van de veldcompetitie 2017-2018 is dit overgedragen aan de spelers. Deze staan 

ingedeeld op een takenlijst. Dit werkt niet naar behoren. Slechte verslagen of soms geen 
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verslagen. Met als dieptepunt een gekopieerd verslag van wat door de webmaster was 

geschreven. 

Tot op heden is er nog geen oplossing voor dit grote probleem. We staan op het punt ons plekje 

bij de krant te verliezen. 

 

Programma boekje 

De opzet van het programmaboekje is gewijzigd naar een kleuren omslag met daarin een 

gevouwen A4 met wedstrijd-informatie. 

De inhoud van het boekje wordt geregeld door Femmy Prakken met een vast voorwoord van 

Johan de Jong. 

 

Facebook en Twitter. 

Er komen wekelijks nog nieuwe volgers bij op de social-media van SIOS. Alie Twittert de 

uitslagen van de teams. 
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Kantine Commissie 
 

Algemeen 

De commissie heeft het afgelopen seizoen 4 keer regulier vergaderd. De bespreekpunten van 

deze vergaderingen staan hieronder op hoofdlijnen vermeld. Daarnaast is de commissie aanwezig 

geweest bij het VOO+, en heeft zij overleggen gevoerd met andere commissies. Dit is het eerste 

seizoen in de huidige bezetting. 

 

Samenstelling Kantine Commissie: 

In seizoen 2016-2017 bestond de commissie uit de volgende personen: 

Voorzitter Jelle Smeding  

Lid  Jelte Hooisma  

Lid  Marion de Vries 

Lid  Mirjam Koopmans 

Lid   Vincent Koopman 

 

In het kort staan hieronder de mest in het oog springende punten die besproken werden tijdens 

de vergaderingen en de acties welke ondernomen zijn tijdens het seizoen. 

 

Reguliere vergaderingen: 

Tijdens de reguliere vergaderingen werd er gesproken over de resultaatsdoelstelling vanuit de 

verenigingsbegroting. Het grootste gedeelte van de vergaderingen ging over de invulling van de 

kantinediensten en de communicatie met de kantinedienst vrijwilligers.  Verder is besproken hoe 

wij deze groep vrijwilligers enthousiast kunnen maken en hoe wij meer vrijwilligers voor deze 

taken kunnen werven. 

 

Ondernomen acties en verbeteringen: 

- Assortiment, koffie soorten, chocolade, snoepgoed, etenswaren voor nieuwe grill 

 

- Investeringen in apparatuur, (grill, Beamer + scherm) en uitstraling kantine (gordijnen) 
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Werkgroep Beheer Accommodatie 
 

Samenstelling Werkgroep Beheer Accommodatie 
Onderstaande mensen hebben afgelopen seizoen gefunctioneerd binnen de WBA: 

Gerda van Veen  Voorzitter  

Paul Wapstra Lid 

Theo van Vleeren   Lid 

Robert van Veen  Lid  

 

Werkzaamheden 
Navolgend worden per periode de meest in het oog springende werkzaamheden opgesomd.  

De renovatie van het kunstgrasveld behoorde niet bij de taken van de WBA, wel zijn diverse 

taken en werkzaamheden in dit kader uitgevoerd welke in dit jaarverslag zijn opgenomen. 

Daarnaast zijn vanzelfsprekend ook vele “kleine reparaties” uitgevoerd om onze accommodatie er 

piek fijn bij te laten staan. 

 

Zomerstop - oktober 2016 
- Bij aanvang van het seizoen is het onkruid op/in het kunstgras bespoten. 

- Doorspoelen in verband met Legionella preventie heeft plaats gevonden. 

- Het kunstgras is wekelijks gesleept. 

 

Oktober 2016 - april 2017 

- Kunstgrasmat en bestrating zijn verwijderd. 

- In oktober is de start gemaakt met de aanleg van het nieuwe veld. 

- Met de jaarwisseling is het ballenhok verplaatst naar de nieuwe berging. 

- Materiaalkar is gemaakt. 

- Bij de start van het seizoen is in verband met Legionella preventie het doorspoelen 

gedaan. 

- Snoeien en tuinen en spuiten van onkruid. 

- In maart heeft SIOS weer aan de landelijke vrijwilligersdag meegedaan. Met een groot 

aantal vrijwilligers is er deze dag een groot deel van de bestrating er ingelegd. Vanuit het 

Oranjefonds hebben we hiervoor een leuke bijdrage voor ontvangen. 

- In het voorjaar zijn er diverse extra werkzaamheden uitgevoerd rondom het nieuwe veld. 

Denk hierbij aan de bestrating rondom het veld, de fietsenstalling en het terras, de 

riolering aanpassing op het terras, de aanleg en plaatsen van het scorebord, de speeltuin in 

de rubbertegels en een vernieuwde glijbaan. 

 

Mei tot einde zomerstop 

- Schades aan kleedkamers zijn gerepareerd.  

- Schade aan hang en sluitmateriaal is gerepareerd. 

- Doorspoelen in verband met Legionella preventie heeft plaats gevonden. 

- Het kunstgras is wekelijks gesleept. 

 

Namens de Werkgroep Beheer Accommodatie, 

Gerda van Veen 
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Activiteiten Commissie 
 

wie zaten er in de AC? 

Thomas Fabriek (voorzitter)   

Celina Elsinga   

Natasja Mink   

Judith Oppers   

Rosanna Lubbers  

 

Activiteiten 

De volgende activiteiten zijn het seizoen 2016/2017 georganiseerd: 

 

Spooktocht 

De eerste activiteit van het seizoen 2016/2017. De route begon in Sonnega, daar gingen ze  

de donkere bossen in. Om half 10 ging het g-team er met de eerste prijs vandoor 

 

Team van de week 

Met ingang van dit seizoen is “team van de week” terug. De pupillenteams, kangoeroes en g-team 

mogen aantreden als team van de week. 

 

Bingo 

Vrijdag 4 november stond onze bingo voor de jeugd op het programma. 

 

Foute avond feest 

Zaterdag 5 november stond de feestavond gepland, van de junioren tot aan de senioren. Het 

thema van deze avond; de foute party. Genoeg reden om lekker fout verkleed te gaan, met een 

leuke prijs voor degene die het leukst verkleed kwam.  

 

Kerstbrunch 

Voordat er begonnen werd aan de kerstbrunch werd er een kerstverhaal voorgelezen. Het 

verhaal ging over Bo, een meisje dat heel graag ook een kerstboom wilde. Ze haalde haar vader 

over om een mooie boom te kopen. Uiteindelijk had Bo net zo’n mooie boom als Gijs thuis. Om 

12.10 uur was het tijd voor de brunch.  50 jeugdleden hebben van deze brunch genoten.  
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Bowlen 

Zaterdag 25 februari is er gebowld met de B,C en D’s 

De winnaars van de avond zijn: 

1) Martijn Hoekstra met een score van 105 

2) Vera ten hoeve met een score van 95 

3) Lisa Zandhuis met een score van 84 

4) Wanda Steenhuis met een score van 80 

5) Agnes Ziel met een score van 68. 

 

Vrijwilligersavond (pubquiz) 

Om half 9 opende voorzitter Harold Sikkema de avond door 50 vrijwilligers te bedanken voor de 

inzet van het afgelopen jaar. Vervolgens was het tijd voor de Pub-Quiz. De hele avond werd er in 

kleine groepjes geprobeerd om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Tussentijds werd er 

muziek gedraaid en werden de vrijwilligers voorzien van heerlijke hapjes. Om half 12 was de Pub-

Quiz afgelopen en werd er nog gezellig nagepraat. 

 

Paaseieren zoeken 

Tweede Paasdag organiseerde de Activiteitencommissie voor alle F’jes, kangoeroes en jongere 

broertjes en zusjes het paaseieren zoeken. De zon liet van zich spreken, waardoor er onder 

mooie weersomstandigheden gezocht kon worden naar eieren. 

De winnaars van de kleurwedstrijd: Luca, Jelte en Sterre 

De winnaars van het speciale ei: Noud (2x) en Lieke 

 

Monkey Town 

Zaterdag 20 mei zijn de kangoeroes naar Monkey Town geweest. 

 

Walibi 

Voor de junioren en aspiranten stond aan het eind van het jaar nog een uitje naar Walibi op het 

programma 

 

Drouwenerzand 

En onze pupillen konden weer heerlijk genieten in dit pretpark. 
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Seizoensafsluiting (zeskamp en bbq). 

Maar liefst 105 spelers begonnen op deze zonnige middag aan 8 spellen: zaklopen, buikschuiven, 

kratlopen, letterspel, brancardrace, sjoelen, stormbaan en de funslang. Om half 5 zat de 

zeskamp er op. Dankzij alle hulp was het veld zo weer leeg en kon de AC de punten gaan tellen. 

Op de eerste plaatst eindige team J. Simone, Amber, Nick, Anton, Esmee, Lauran, Twan en 

Stefan konden genieten van een heerlijke taart. Rond 17.45 uur verzorgde de kantinecommissie 

een heerlijke barbecue. 

De AC neemt dit seizoen afscheid van Thomas Fabriek. Thomas heeft zich jarenlang flink ingezet 

voor de activiteiten bij onze mooie verenigingen. Thomas bedankt voor je inzet! 

ActiviteitenCommissie 

 


