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De	  activiteitencommissie	  is	  een	  commissie	  die	  alle	  activiteiten	  buiten	  de	  sporten	  en	  
competities	  om	  organiseert.	  Er	  zijn	  binnen	  Sporting	  Andijk	  diverse	  activiteitencommissies	  die	  
hier	  onder	  worden	  benoemd.	  Er	  is	  één	  overkoepelende	  activiteitencommissie	  waar	  alle	  
voorzitters	  in	  worden	  afgevaardigd.	  Activiteiten	  kunnen	  geld	  kosten	  maar	  ook	  geld	  
opleveren.	  Het	  is	  heel	  belangrijk	  om	  buiten	  de	  sporten	  om	  activiteiten	  te	  hebben	  die	  geld	  
opleveren	  om	  zo	  financieel	  gezond	  te	  blijven	  als	  club.	  De	  activiteitencommissie	  heeft	  als	  
doelstelling	  om	  financieel	  geen	  kosten	  te	  maken	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar.	  Dit	  eerste	  jaar	  
denken	  we	  dat	  dit	  gelukt	  is	  en	  dat	  het	  eerder	  geld	  heeft	  opgeleverd	  dan	  het	  heeft	  gekost.	  
Zeker	  met	  z`n	  prachtige	  opening	  van	  onze	  nieuwe	  club.	  	  
De	  activiteitencommissie	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  Arjan	  Bank	  is	  dit	  jaar	  voorzitter	  en	  is	  aftredend	  
die	  opgevolgd	  wordt	  door	  Elja	  van	  der	  Thiel	  en	  Chris	  Schuitemaker.	  De	  leden	  van	  de	  
overkoepelende	  activiteitencommissie	  zijn	  alle	  voorzitters	  van	  de	  activiteitencommissies	  van	  
de	  korfbal,	  handbal,	  jeugd	  voetbal	  gerelateerd	  en	  niet	  gerelateerd	  en	  
evenementencommissie	  Sporting	  Andijk.	  	  
	  
Activiteiten:	  
We	  hebben	  er	  voor	  gekozen	  om	  het	  eerste	  jaar	  alles	  zo	  te	  organiseren	  zoals	  dat	  altijd	  al	  ging	  
en	  zoals	  we	  gewend	  waren.	  Voor	  in	  de	  toekomst	  zou	  het	  mooi	  zijn	  om	  te	  kijken	  wat	  er	  meer	  
samen	  georganiseerd	  kan	  worden	  om	  elkaar	  meer	  te	  ontmoeten.	  De	  activiteitencommissie	  
Sporting	  Andijk	  organiseert	  alle	  activiteiten	  die	  samen	  beleefd	  kunnen	  worden.	  Dit	  zijn	  de	  
jubileum	  festiviteiten,	  	  fancy	  fair,	  fancy	  fair	  Dorpshuis	  (1x	  in	  de	  2	  jaar),	  kerstbomen	  verkoop,	  
nieuwjaarreceptie,	  verrassing	  avond	  (zoals	  een	  casino	  avond),	  klaverjas	  avond,	  
hemelvaartstoernooi,	  champions	  league	  finale	  en	  zandspelen.	  De	  fancy	  fair	  en	  fancy	  fair	  
Dorpshuis	  worden	  door	  een	  speciale	  commissie	  goed	  geleid,	  maar	  vallen	  wel	  onder	  de	  
activiteitencommissie	  Sporting	  Andijk.	  	  
De	  activiteitencommissie	  Sporting	  Andijk	  kende	  een	  fantastische	  opening	  waar	  we	  als	  doel	  
hadden	  elkaar	  te	  leren	  kennen	  middels	  de	  verschillende	  sporten.	  Dit	  was	  een	  daverend	  
succes	  waar	  we	  nu	  nog	  steeds	  heel	  mooi	  op	  terug	  kijken.	  De	  activiteiten	  kersboomverkoop,	  
klaverjas,	  casino	  avond	  en	  hemelvaarstoernooi	  verliep	  ook	  als	  een	  speer	  en	  hiermee	  zijn	  
mooie	  inkomsten	  gegenereerd.	  Helaas	  waren	  er	  op	  de	  casino	  avond	  niet	  veel	  mensen,	  
ondanks	  alle	  media	  aandacht	  die	  er	  aan	  was	  besteed.	  Toch	  was	  dit	  wel	  voor	  de	  organisatie	  
een	  zeer	  geslaagde	  avond.	  
	  
Communicatie:	  
De	  communicatie	  met	  verschillende	  partijen	  verliep	  niet	  altijd	  helemaal	  naar	  wens.	  Zo	  
hebben	  we	  de	  communicatie	  met	  het	  kantinebestuur	  halverwege	  het	  jaar	  besproken	  en	  zijn	  
we	  tot	  prima	  afspraken	  gekomen	  en	  kunnen	  we	  activiteiten	  zoals	  de	  nieuwjaarreceptie	  beter	  
organiseren.	  
	  
Inkomsten:	  
Zoals	  gezegd	  is	  het	  de	  bedoeling	  om	  elke	  activiteit	  die	  georganiseerd	  wordt	  financieel	  
dragelijk	  te	  maken.	  Zo	  worden	  er	  door	  de	  verschillende	  activiteitencommissies	  activiteiten	  
georganiseerd	  die	  geld	  opleveren.	  Hier	  valt	  te	  denken	  aan	  de	  fancy	  fair	  en	  de	  fancy	  fair	  
Dorphuis,	  kerstboom	  verkoop,	  vogelvoer	  actie,	  grote	  club	  actie.	  Hierin	  zijn	  vele	  vrijwilligers	  
voor	  nodig,	  wat	  niet	  altijd	  makkelijk	  is	  om	  te	  organiseren.	  Toch	  zijn	  dit	  hele	  belangrijke	  



inkomsten	  voor	  de	  club	  zodat	  activiteiten	  gedragen	  kunnen	  blijven	  worden	  en	  andere	  zaken	  
binnen	  de	  vereniging	  betaald	  kunnen	  worden.	  Twee	  van	  deze	  staan	  onder	  druk.	  Zo	  kunnen	  
we	  weinig	  mensen	  vinden	  die	  de	  grote	  club	  actie	  willen	  regelen.	  Dit	  gaat	  gedragen	  worden	  
door	  de	  jeugd	  handbal,	  korfbal	  en	  voetbal	  activiteitencommissies.	  Ze	  hebben	  moeite	  om	  
daar	  mensen	  voor	  te	  krijgen	  wat	  erg	  jammer	  is.	  Dit	  is	  nou	  juist	  een	  activiteit	  die	  veel	  geld	  kan	  
en	  moet	  opleveren.	  Ook	  de	  kerstbomen	  verkoop	  staat	  onder	  druk.	  Jan	  Gerard	  Kooiman	  
heeft	  aangegeven	  hier	  mee	  te	  gaan	  stoppen	  na	  jaren	  lange	  trouwe	  dienst.	  Aller	  eerst	  willen	  
we	  JG	  erg	  bedanken	  voor	  de	  vele	  jaren	  dat	  hij	  dit	  heeft	  gedaan.	  Hans	  Bakker	  heeft	  
aangegeven	  dit	  nog	  één	  jaar	  te	  willen	  organiseren	  maar	  ook	  hij	  heeft	  aangegeven	  er	  na	  het	  
komende	  jaar	  ermee	  te	  stoppen.	  Hier	  zal	  een	  passende	  vervanger	  voor	  moeten	  komen	  om	  
deze	  mooie	  activiteit	  niet	  verloren	  te	  laten	  gaan.	  
	  
Probleempjes:	  
Elke	  commissie	  komt	  voor	  zijn	  eigen	  verrassingen	  te	  staan	  en	  zo	  ook	  deze	  
activiteitencommissie	  Sporting	  Andijk.	  Zo	  wilde	  we	  een	  prachtige	  afsluiting	  van	  het	  seizoen	  
organiseren	  met	  een	  zandspelen.	  De	  zandspelen	  bestond	  uit	  verschillende	  sporten	  die	  we	  
wilde	  gaan	  organiseren	  op	  zand,	  tijdens	  het	  weekend	  van	  ‘geen	  kermis’.	  Doordat	  het	  
dorpshuis	  hun	  jubileum	  had	  met	  hetzelfde	  thema,	  hebben	  wij	  uit	  respect	  voor	  hun	  het	  niet	  
verder	  georganiseerd.	  Maar	  het	  is	  iets	  voor	  volgend	  jaar	  zeker	  om	  naar	  uit	  te	  kijken.	  Ook	  is	  
het	  lang	  en	  misschien	  nog	  wel	  zo	  dat	  de	  structuur	  van	  deze	  commissie	  niet	  geheel	  duidelijk	  
is.	  Dit	  wordt	  op	  de	  site	  verduidelijkt	  in	  de	  loop	  der	  tijd.	  	  
Rond	  november	  kwam	  Jan	  Gerard	  Kooiman	  met	  de	  mededeling	  om	  met	  al	  zijn	  activiteiten	  te	  
willen	  stoppen	  voor	  Sporting	  Andijk.	  Hij	  was	  genoodzaakt	  om	  deze	  stappen	  te	  ondernemen.	  
Dit	  was	  voor	  mij	  en	  de	  commissie	  een	  enorme	  aderlating.	  Hij	  betekende	  enorm	  veel	  voor	  mij	  
en	  onze	  commissie.	  Stoppen	  deed	  hij	  niet	  vanwege	  onze	  commissie	  waar	  hij	  gelukkig	  voor	  
ons	  juist	  veel	  vertrouwen	  en	  respect	  van	  kreeg.	  JG	  deed	  voor	  ons	  de	  kerstbomen	  organisatie,	  
fancy	  fair	  Dorpshuis,	  klaverjas	  avond	  en	  was	  betrokken	  bij	  het	  hemelvaartstoernooi.	  
Gelukkig	  voor	  ons	  wilde	  hij	  wel	  de	  klaverjas	  blijven	  doen	  die	  toen	  lopend	  was.	  Voor	  komend	  
jaar	  zijn	  we	  blij	  dat	  hij	  de	  klaverjas	  avonden	  wilt	  blijven	  doen.	  JG	  nogmaals	  enorm	  bedankt	  
voor	  al	  die	  jaren!	  
Binnen	  de	  commissie	  is	  ook	  Silvia	  Appelman	  gestopt,	  ook	  wordt	  zij	  bedankt	  voor	  haar	  inzet.	  
De	  commissie	  gaat	  proberen	  leden	  er	  bij	  te	  krijgen	  van	  de	  korfbal	  en	  handbal.	  Ook	  zal	  er	  een	  
verbeterde	  communicatie	  worden	  bedacht	  met	  alle	  selecties	  die	  er	  zijn	  om	  zo	  onze	  
activiteiten	  af	  te	  stemmen	  op	  die	  van	  hun.	  
	  
Tot	  slot	  wil	  ik	  iedereen	  bedanken	  voor	  zijn	  inzet	  voor	  wat	  hij	  of	  zij	  ook	  doet	  binnen	  de	  
vereniging.	  Zelf	  geef	  ik	  het	  voorzitterschap	  over	  aan	  Elja	  van	  der	  Thiel	  en	  Chris	  Schuitemaker.	  
Na	  13	  jaar	  wil	  ik	  me	  toe	  leggen	  op	  andere	  onderdelen	  binnen	  de	  vereniging.	  Elja	  en	  Chris	  
heel	  veel	  succes	  en	  plezier,	  jullie	  kunnen	  dit!	  
	  
Arjan	  Bank	  
Juli	  2015	  


