
Aan de start van het seizoen ging de surprise avond niet door vanwege penaltybokaal en het niet 

kunnen vinden van een gepaste datum. Hierdoor konden we ons wel goed focussen op de rest van 

de activiteiten.  

Begin december werd de kerstbomen verkoop gestart. De eerste voorbereiding hiervan start in juli, 

met mooi zomers weer en ruim 30 graden reizen wij af naar Tiendeveen om de mooiste exemplaren 

uit te zoeken om deze vervolgens eind november te gaan zagen en daags erna op te halen. Voor de 

verkoop konden wij gelukkig weer rekenen op vele vrijwilligers. De verkoop van de bomen ging erg 

goed en waren aan het eind zo goed als op. De kerstbomen verkoop leverde een mooie winst van 

€2136.05,- op. 

 

Het nieuwe jaar begon traditioneel met de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 5 januari. Het was een 

gezellige middag met een redelijk gevulde kantine. Daags erna stond het mixtoernooi in de Dars weer 

op het programma. Er waren genoeg aanmeldingen, zodat we weer 10 teams op de been konden 

krijgen. Daarna gezellig afgesloten in een goed gevulde Dars. 

 

Op vrijdag 29 maart vond de sponsor- en vrijwilligersavond plaats. Voor de variatie hadden wij 

ditmaal een aantal spellen neergezet waar enthousiast gebruik van werd gemaakt. Net als afgelopen 

jaren viel de opkomst ons wederom tegen. Mocht iemand een idee hebben hoe we deze avond een 

andere invulling kunnen geven horen wij dat  graag. 

Het hemelvaart toernooi was een geslaagde dag. Veel deelnemers, mooi weer en een goed gevulde 

kantine leverde veel gezelligheid op.   

Het laatste evenement van het seizoen was er één om naar uit te kijken. Op 29 juni vond het eerste 

jubileum van Sporting Andijk plaats, het 5-jarig bestaan. Wij hebben hier veel tijd en energie gestopt 

om een leuke dag te organiseren voor jong en oud. Op deze zeer hete dag begon de jeugd in de 

ochtend met een spellenparcours dat georganiseerd door Arno Splinter. In de middag was het de 

beurt aan de oudere jeugd en de senioren. Vervolgens stond er een buffet klaar op het terras. De 

avond werd afgesloten met de band 8PM, die wegens de hitte op het platte dak speelde, zodat 

iedereen op het terras kon genieten van de muziek en eind de avonden de voetjes zelfs van de vloer 

gingen. 

Een seizoen met minder evenementen dan normaal, maar wel met top jubileum afgesloten. Tijdens 

het seizoen 2019-2020 zullen er weer 2 surprise avonden plaats vinden. De quiz is reeds geweest en 

op vrijdag 27 maart vindt ‘minute to win it’ plaats, wat 2 jaar terug een succesvolle avond was. Sinds 

dit seizoen zal er 2 keer een ‘vrijabo’ georganiseerd worden. De eerste is reeds geweest en was 

gezellig, de tweede vindt plaats op 7 februari. Wij hebben weer zin om de diverse evenement te 

organiseren  en hopelijk kunnen we weer reken op goed opkomsten en vele vrijwilligers. 

De kerstbomen zijn eind november omgezaagd en opgehaald dus vanaf begin december kan de 

kerstbomenverkoop beginnen. We verkopen aan de middenweg bij dorpshuis Het Centrum. U koopt 

toch ook een boom voor de club!? 


