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Bestuur 
Algemeen 

Het bestuur heeft het afgelopen seizoen 8 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 2018-2019 had het bestuur de volgende samenstelling:  

 

Harold Sikkema Voorzitter 

Johan de Jong  Penningmeester 

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 September 2018: 

- Deze vergadering staat in het teken van het nieuwe seizoen, bezetting bij de commissies 

en de voorbereidingen worden getroffen voor het VOO plus.  

- De uitwerking om tot een rookvrije accommodatie te komen wordt besproken. 

- Er wordt een eerste aanzet gegeven voor het vormen van een werkgroep voor het 

aanstaande jubileum 

- Situatie kantine op sportcentrum de Steense wordt besproken, n.a.v. het stoppen van 

Beijk. Er vind hierover een overleg bij SIOS plaats met de 4 grote gebruikers van de 

sporthal. 

- De stand van zaken bij de diverse commissie passeren de revue, er wordt gesproken over 

club sponsorschap met Jumbo Wolvega. 

 

Vergadering november 2018: 

- Vervolg invulling voor het technisch beleidsplan. TC komt inspreken op de vergadering. 

- Verder vorderingen rondom clubsponsor Jumbo Wolvega. 

- Kijken naar wifi / netwerk, deze gaat plat bij grote drukte waardoor er niet gepind kan 

worden. 

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

 

Vergadering December 2018 

- Het bestuur kijkt terug op een goede najaarsledenvergadering en evalueert de 

vernieuwde opzet.  

- Bestuur behandeld een aantal vragen vanuit de ledenvergadering, o.a. over de 

inschietschirts van de selectie. 

- Bestuur voert evaluatie gesprekken met de beide trainers van de selectie. 

- Stappen voor de wijziging / toevoeging van de handels naam KV SIOS / Jumbo Wolvega.  

- Helaas kon de geplande VOO+ niet door gaan vanuit Dalmolen er wordt gekeken naar een 

alternatieve datum. 
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Vergadering januari 2019 

- Het bestuur kijkt terug op een zeer succesvolle oliebollenactie. 

- Bestuur bespreekt uitkomsten evaluatie gesprekken met de trainingsstaf en daaruit 

voortvloeiende acties. 

- Zo halverwege het seizoen worden de vorderingen en lopende zaken van de diverse 

commissies besproken. 

- Er wordt contact op genomen met wat wensen voor uitvoering tijdens NL doet. 

- De kleurstalen en proefdrukken van Muta worden besproken. 
 

Vergadering februari 2019 

- Overleg met TC over toekomst junioren en welke weg in te slaan. 

- Hernieuwde kleurstalen en ontwerp voor de trainingspakken, ditmaal akkoord. 

- Rookvrije accommodatie zal agendapunt zijn voor het VOO 

- Diverse zaken welke spelen bij de commissie wordt besproken, waaronder nieuwe 

shirtsponsors bij de B-selectie. 

 

Vergadering maart 2019 

- De vergadering stond in teken van het VOO en de aanstaande voorjaarsledenvergadering, 

de begroting, technische zaken selectie en junioren en ontwikkelingen binnen de diverse 

commissies. 

- Overleg met FC Wolvega, over diverse zaken welke elkaar bezig houdt en waar wij als 

sportvereniging binnen het sportpark raakvlakken hebben. 

- Tamara heeft te kennen gegeven te stoppen aan het einde van dit seizoen. 

- Er staan bij commissie nog een paar posities vacant. 

- Diverse actuele zaken vanuit TC wordt besproken aangaande Trainers en evaluaties. 

 

Vergadering mei 2019 

- Alle trainingspakken zijn uitgedeeld. 

- Nieuwe ontwerp aangevraagd voor de shirts van b-selectie 

- Bezetting Bestuur volgend jaar minimaal met stoppen Tamara. 

- Diverse algemene lopende zaken wordt besproken. 

 

Vergadering juni 2019 

- Het bestuur heeft diverse gesprekken gehad met een aantal commissies, Ouders van een 

jeugdploeg. 

- Invulling vrijwilligersavond verzoek vanuit de AC. 

- Het nieuwe ontwerp voor de shirts van de B-selectie is ontvangen. Na beoordeling wordt 

deze nog aangepast op verzoek van bestuur. 

- Het bestuur heeft de junioren staf, voor het seizoen 2019-2020 weten vast te leggen. 

- Het bestuur heeft de senioren staf, voor het seizoen 2019-2020 weten vast te leggen. 

- Interne, evaluatie en verschuiving van portefeuilles. Er zijn oriënterende gesprekken met 

een aspirant bestuurslid. 

- start voorbereiding augustus 2018. 

- Het bestuur evalueert haar derde jaar. 
 

Namens het bestuur,  

Patrick Sakko 
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Supporterscommissie 
 

Commissieleden: 
Vacant,   Voorzitter 

Vacant,   Penningmeester 

Vacant,   Secretaris 

Rudy Mulder,   Lid 

Albert Holtrop , 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 2018/2019 actief geweest met de diverse 

activiteiten die behoren tot onze standaard activiteiten. 

 

De afgelopen periode hebben wij als supportersverenging, vooral de dingen weten te realiseren 

door juiste invulling te geven aan ontvangst van scheidsrechters tijdens thuiswedstrijden.  

Dat houdt voornamelijk in: 

Het wijzen van de kleedkamers en het aanbieden van koffie/frisdrank. 

En tijdens de wedstrijd het verkopen van de lootjes en uitreiken van een programmaboekje.  

Voor de door Bakker vliegende hond Beschikbaar gestelde prijzen. 

Dan hebben we onze gezellige kaart avonden elke eerste maandag van de maand. Deze avond 

wordt door Dhr. Ter Horst als spelleider en Mevr. Ter Horst verzorgt namens, de 

supporterscommissie de vleesprijzen. Gemiddeld zijn er zo’n 20 deelnemers. 

In algemeen zin hebben wij een financiële bijdrage geleverd bij het realiseren, van de nieuwe 

vlag met bijhorende mast. 

Onze ok-side staan met de toeter box bij thuiswedstrijden van het eerste/tweede. We stellen 

voor de ok-side slingers beschikbaar zodat deze de zaal kunnen versieren. En ook rookbommen op 

de buiten wedstrijd niet te vergeten. Bij deze roep ik ook de jeugd op om je bij de ok-side te 

melden om je inbreng een input te geven, meld je bij Jort Woudstra (wordt ok-side supporter). 

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

enthousiast te maken. Met 2 personen zijn wij duidelijk onderbemand. Ons ontbreekt ook nog 

steeds officieel een voorzitter. Een bedankje voor eenieder, 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. 
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Technische Commissie 
 

Jaarverslag Technische Commissie KV SIOS, seizoen 2018/2019 

 

Augustus: Tc.leden: Mariska Scheenstra ,Nanda Wijngaard, Edwin Moleman, Lawrence Olivier 

Buiten de Tc. ondersteunende leden: wed. secretariaat Alie Buitenga,Linda Halma; 

Bondszaken/veld/zaal/competitie/wed.indeling Karin Verra. 

Kader in grote lijnen ingevuld, vooral bij de lagere teams hier en daar nog geen invulling, vooral 

coaches. De senioren 1/2 worden voor het eerst getraind door Rob/Verra en Marten Holtrop en 

krachttrainer Arjan Pijlman. 

Definitieve invulling veld najaar: kader training tijden/dagen.  

Er zal worden gestart met: S1/2/3, A1/3,B1/B2,C1/2,D1/2/3,E1/2/3,F1/2 en buiten een 

competitie met een G team en de Kangeroes. 

Een week vooraf gaande voor de start v.d. competitie gaan alle teams vanaf de F t/m A, naar het 

Leonidas toernooi, om na afloop de definitieve team indelingen bekent te maken. 

Er komt een verzoek voor het oprichten van een 4e senioren team, met (oud) spelers.Dit verzoek 

wordt door ons unaniem verwelkomt. Welke even later ook wordt bekrachtig, en zal starten in 

het zaalseizoen. 

Overleg met Rob.Verra, over zijn plannen en visie met het 1e. 

September: invulling van zaal training tijden loopt moeizaam met SCO, mede door beperkte 

ruimte in de Olde/Nije Steense. Zo zitten we met de S1/2 op de maandagavond, een dag na de 

wedstrijd, wat zeer ongewenst is. Er wordt uitgekeken om deze training dag te verplaatsen naar 

de vrijdag te Munnekeburen. Echter door de extra hoge kosten, moest daar van af worden 

gezien.  

Invulling van de zaalteams richting de Bond. 

Oktober: Wij besluiten dat dit jaar voor het laatst kamp.huldigingen doen. En per direkt 

trainers/coaches/ aanvoerders presentjes regelen voor “lang” geblesseerde. Aangezien de wij 

niet altijd hiervan af weten. 

Kaderavond: zeer goed bezocht, terugblik afgelopen maanden, toekomst, enz. 

Einde veldseizoen, huldiging v.d. kampioenen 

November: start zaal seizoen, teams zoals bij start najaar veld, met als aanvulling S4 

Vooraf: div. oefenwedstrijden o.a. in Oosterwolde 

 Kader krijgt een chocolade letter en consumptie bonnen. 

Jan Tuttel en Roland hebben zich beschikbaar gesteld, om af en toe A2 te trainen. 

December: het eerste team begint beter te draaien, en heeft nog een kans om kampioen te 

worden. Heeft nogal last van blessures. 



   
 

6 
 

Januari: Jelle heeft per direct zijn medewerking bij het 1e beëindigd als fysio. Hebben oproep 

geplaatst, echter geen vervanger kunnen vinden tot op heden. 

Hebben coach moeten af halen i.v.m. haperende samenwerking met het team. Mevr.Krikke is haar 

vervangster. 

Februari: de 13e  hebben wij een gesprek gehad met Jan Woudstra. Daarna hebben de spelers 

S1/2 een vragenlijst ingevuld, en wij hebben de uitkomst hiervan met Rob&Marten besproken en 

hun verdere plannen van aanpak. Door tijd gebrek is het gesprek met Marten op een wat later 

tijdstip gedaan. Wij hebben deze gesprekken met de spelers/trainers gehouden onder 

vertrouwelijkheid. Hiervan is een verslag van gemaakt, onder goedkeuring v.d. trainers, en met 

ons advies naar het bestuur toegezonden. 

Maart: Mike Hegie stopt per direct i.v.m. blessure, hebben hem gevraagd om volgens jaar de B1 

te willen gaan trainen, welke hij positief beantwoordt.  

Schema veld training wordt opgemaakt. Voor bereidingen kaderavond van 29 maart a.s. Deze 

kaderavond zal worden terug gekeken naar afgelopen/komende maanden. 

Schoolkorfbal wordt georganiseerd en begeleid.  

Einde zaal seizoen, huldiging kampioenen 

April: Voorbereiding/start veld  met de zelfde teams als in de zaal. Div.oefenwed; o.a. samen 

met Jesse Tuttel op 17 april tegen Belgische teams. 

Karin Verra sluit, onder bepaalde voorwaarde, vast aan bij Tc; om de communicatie korter te 

doen verlopen.  

Mei: Voorlopige team/punten opgaves voor nieuwe seizoen door gestuurd naar de Bond.  

Mededelen dat er op 18/19 juni selectie dagen zijn voor volgend seizoen, en kaderavond op 25 

juni.a.s als afsluiting/ terugblik afgelopen seizoen. 

Krachttrainer Arjan heeft aangegeven te stoppen, zullen een vervanger gaan zoeken. 

Juni: Overzicht v.d. voorlopige teams na selectie dagen. Definitieve teams worden direct naar 

Leonidas (aug.) bekent gemaakt. Op kaderavond nemen wij o.a. afscheid v.d. vertrekkende 

trainers, en krijgen net als andere trainers een presentje. Definitieve invulling van het kader 

2019/20. 

Huldiging kampioenen. 
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Commerciële Commissie 
Jaarverslag Commerciële Commissie 2018-2019 

Bezetting: 

# Harold Sikkema  

# Johan de Jong (penningmeester) 

# Johan Glorie 

 

Hoofd- en shirtsponsoring 

In het seizoen 2018-2019 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 

 

In de zomer van 2019 is verlenging van de contracten met Peem BV en de Kinderkei gerealiseerd.  

 

Bordsponsoren zaal en veld 

Er zijn een aantal bordsponsoren gestopt om uiteenlopende redenen. 

Nieuwe bordsponsoren (allen veld) waren: 

Muta Sport 

Boezerooij Onderhoudsservice 

 

Advertenties Nieuwsbrief 

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

sponsoring. 

 

Poiesz Jeugdsponsoractie 

In het voorjaar van 2019 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. De dag dat SIOS aan de 

beurt was 23 februari. Met een aantal jeugdleden is deze dag prima verlopen. 

Met een speciale aanbieding die moet worden ‘verkocht’ aan de klanten kunnen veel munten 

worden verdiend. De opbrengst van deze actie was 1052 euro! Dit bedrag is bekend gemaakt 

tijdens het gala in het WTC in Leeuwarden.  

 

Sponsordag 

In het voorjaar van 2019 waren alle sponsoren uitgenodigd op de laatste speeldag van SIOS 1. 

Dit blijft toch wel een lastige klus om op een zondag een goede opkomst te realiseren. Voor veel 

ondernemers is de zondag toch wel een enige rustdag in de week, maar we zijn wel van mening dat 

de mogelijkheid die we hiermee geven het minimale is wat je kunt doen naar alle sponsoren. 

 

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

inkomsten binnen vanuit de lotto/toto, maar de opbrengst wordt zichtbaar minder. 

 

Clubnaam sponsoring 

Gedurende de periode van oktober 2018 tot en met maart 2019 is het project van de clubnaam 

sponsoring gerealiseerd door Jumbo Wolvega. Daarbij is een voor SIOS unieke situatie ontstaan, 

namelijk dat door deze sponsor iedereen, van kangoeroe tot senioren, van scheidsrechter tot 

trainer/coach, in een SIOS trainingspak loopt bij de korfbalactiviteiten van de club. De aanschaf 

is volledig door Jumbo Wolvega gedaan en in een later stadium van het vijf jarig contract zal het 

omschakelen naar een geldelijke bijdrage in de club. 

 

Bezetting commissie 

Rene Greveling doet buiten de commissie zijn werk met het vervaardigen van de reclameborden.  

 

Namens de Commerciële Commissie, 

Johan de Jong 
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PR & Communicatie Commissie 

Zij bestaat uit Ruben Hofstra, Saskia van Zeijst en Sebastiaan van Zeijst. De commissie is nog 

zoekende naar persoon/personen voor social media. Aanspreekpunt binnen het bestuur is Patrick 

Sakko. Het vergaderschema is 1 x per 6 weken en verder is er overleg via de app groep. 

We hameren er nogmaals op dat alle informatie die naar de media gaat via de PR & 

Communicatiecommissie loopt. Zij kan dit dan naar de goede kanalen zenden. 

Website:  

SIOS heeft een responsieve website, zodat deze ook op een telefoon of tablet is te lezen. 

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. 

Via de TC krijgen we altijd keurig bericht over de indeling van de teams. 

Digitaal weekbericht, 

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

door de jonge leden van de club. Invoer graag leveren en word en niet als PDF 

Op dit moment ontvangen 239 lezers digitaal het weekbericht. 60% opent het weekbericht ook 

echt. Mailchimp is ook inzetbaar voor andere bulkmail berichten van SIOS. 

Verslag selectie in de Stellingwerf 

Wordt dit jaar punctueel verzorgd door hoofdtrainer.  

De Stellingwerf plaatst ook de kampioenfoto's. Deze moeten we zelf wel aandragen.  

Programmaboekje 

De opzet van het programmaboekje ligt na ons idee bij de supporters commissie.  

Facebook en Twitter. 

Er komen wekelijks nog nieuwe volgers bij op de social-media van SIOS. Twitter ligt wat stil 

i.v.m. onderbezetting en door weinig response hebben we deze op een laag pitje.  

 

Dit jaar treed Alie Buitenga af als lid. Sebastiaan van Zeijst zal benoemd worden bij eerste 

ledenvergadering en zal veelal web beheer en ondersteuning weekbericht als takenpakket 

hebben.  

 

Namens de PR & Communicatiecommissie, 

Sebastiaan van Zeijst 
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Kantine Commissie 
 

Jaarverslag Kantinecommissie 2018 – 2019  

 

Algemeen  

In dit jaarverslag kunt u lezen wat er in het seizoen 2018 – 2019 gedaan is binnen de 

kantinecommissie. Ook zijn de doorgevoerde veranderingen en ondernomen acties hierin kort 

opgenomen.  

 

Wijzigingen kantinecommissie  

Bij de start van het seizoen 2018 – 2019 was de samenstelling van de kantinecommissie als volgt:  

• Jelle Smeding  voorzitter  

• Jelte Hooisma  lid  

• Marcel van ’t Hul  lid  

• Bianca van Smirren  lid  

• Vincent Koopman lid  

 

Tijdens het seizoen 2018 – 2019 zijn Marcel, Jelte en Jelle afgetreden van hun functie binnen de 

KC. Ook is Theo de Leeuw tijdens het seizoen toegevoegd als lid en officieus benoemd als 

voorzitter. Het seizoen 2018 – 2019 werd dan ook afgesloten in de volgende samenstelling:  

 

• Theo de Leeuw  voorzitter  

• Bianca van Smirren  lid  

• Vincent Koopman  lid  

 

Met ingang van de najaarsledenvergadering 3 december 2019 zullen ook Theo, Bianca en Vincent  

hun functie binnen de KC neerleggen.  

 

Acties & veranderingen  

• Inkoop van bier niet langer via Heineken, maar via Slijterij dranken Center Bert Oppers  

• Dientengevolge assortimentswijziging: Hertog Jan in plaats van Heineken & Amstel  

• Assortimentswijziging: andere ijssoorten, bitterballen/gehaktballen toegevoegd  

• Diverse prijswijzigingen  

• Planning kantinediensten op team ingedeeld i.p.v. op vrijwilligersbasis  

 

Eindconclusie  

De assortimentswijzigingen (met name op biergebied) zijn zeer goed ontvangen, hierover zijn 

veel positieve reacties gekomen vanuit leden en vrijwilligers. Ook de planning op basis van team 

is, na enkele opstartproblemen in de kinderfase, ook zeer voorspoedig verlopen. Ouders waren 

zeer enthousiast en zelfs wanneer ze geen dienst hadden, werd de helpende hand uitgestoken. 

De verschillende veranderingen hebben dus zeer positief uitgepakt.  

 

Ook op financieel gebied was seizoen 2018 - 2019 een topseizoen. De verkopen bleken halverwege  

het seizoen al flink hoger te zijn dan de jaren ervoor. Door de wijziging van leverancier is er ook 

flink bespaard op inkoopkosten. Dit tezamen maakt dat het seizoen 2018 – 2019 een recordomzet 

heeft voortgebracht, ook de winst is hoger dan deze jaren geweest is.  
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Werkgroep Beheer Accommodatie 
 

Seizoen 2018/2019  

 

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 2018  

- 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 2018 - april 2019  

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

- Snoeien en tuinen en spuiten van onkruid.  

- De douchewand in de herenkleedkamer ”uit” is opnieuw betegeld.  

- 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.  

- Het kunstgras is wekelijks gesleept.  

 

Mei tot einde zomerstop  

- Schades aan kleedkamers zijn gerepareerd.  

- Schade aan hang en sluitmateriaal is gerepareerd.  

- Een nieuw vloerluik is aangebracht en een tweetal vlaggenmasten zijn geplaatst.  

- 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 
Taakverdeling 

Karin Verra  : voorzitter 

Celina Elsinga  : notulist 

Natasja Mink  : penningmeester 

Fokje Koopmans : lid 

Judith Oppers : lid 

Rowan Hofstra : lid 

 

Activiteiten 

Aan het begin van het korfbalseizoen werd een activiteitenkalender opgesteld. De volgende 

activiteiten zijn het seizoen 2018/2019 georganiseerd: 

Bingo 

Woensdag 26 september werd de bingo georganiseerd voor de pupillen. Altijd goed voor een 

succes…. Ook dit jaar weer een druk bezochte activiteit. Alle kinderen gingen deze middag met 

een prijs naar huis 

Filmmiddag 

Vrijdag 19 oktober was de filmmiddag voor de pupillen en kangoeroes. Er werd door 23 kinderen 

gekeken naar de film “huisdiergeheimen”.  

Filmavond 

Vrijdagavond werd door senioren, junioren, G-team en aspiranten gekeken naar de film Bon Bini 

Holland. 

Playbackshow 

Wegens te weinig aanmeldingen ging de playbackshow vrijdag 9 november niet door.  

Kerstfeest 

Zondag 23 december genoten 35 kinderen van B1 t/m de kangoeroes van een heerlijk kerstdiner.  

Jumpen 

Zaterdag 19 januari gingen 35 kinderen van  B’s t/m D’s naar Fit and Fun Plaza om daar te 

jumpen.  

Pubquiz 

Zaterdagavond 26 januari organiseerden we na het succes van voorgaande jaren weer een 

pubquiz. Er kwamen maar liefst 70 mensen op deze activiteit af. Het was wederom een zeer 

geslaagde en gezellig avond. 

Carnvalsdisco 

9 februari vond voor het eerst een carnavalsdisco plaats voor E’s t/m de kangoeroes.  

FIFA-middag 

De FIFA-avond werd dit jaar voor het eerst gehouden en wel op 30 maart. Er deden deze avond 

16 spelers mee. Marnix Kraan heeft alle wedstrijden gewonnen en was daarmee de winnaar van 

het toernooi.  
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Vrijwilligersfeest 

6 april vond de vrijwilligersavond plaats. Tijdens het gezellige samenzijn werd het enveloppenspel 

gespeeld.  

Duinenzathe 

Zaterdag 13 april was een korfbalvrij-zaterdag i.v.m. de zaalkorfbalfinale in Ziggo Dome. Een 

mooie gelegenheid om met 47 jeugdleden naar Duinenzathe te gaan.   

Paaseieren zoeken 

2e Paasdag staat wederom het paaseieren zoeken op het programma voor de F’jes en kangoeroes. 

Ook zijn de kinderen van onze leden van harte welkom en natuurlijk ook de jongere broertjes en 

zusjes van onze jeugdleden. Tijdens deze activiteiten gingen de kinderen op zoek naar de 

verstopte eieren, de gouden eieren en daarnaast was er een kleurplatenwedstrijd. 

Avond4daagse 

De competitie liep dit jaar lang door waardoor er nog getraind werd, dit zorgde voor minder 

aanmeldingen voor de Avond4daagse. Dit jaar liepen we door te weinig aanmeldingen niet mee met 

de Avond4daagse. 

Walibi 

Vrijdag 31 mei waren 40 SIOSsers te vinden in Walibi 

Monkey Town 

Zaterdag 15 juni was de seizoensafsluiting voor de kangoeroes. 10 kangoeroes vermaakten zich 

uitstekend in de Monkey Town. 

Seizoensafsluiting 

Tijdens de laatste thuiswedstrijd vermaakte de jeugd zich prima bij de pannakooi, twistermat, 

het springkussen, knotshockey en het korfschieten. De dag werd afgesloten met een gezellige 

bbq met bijna 100 SIOSSERS. 

 

ActiviteitenCommissie 

 


