
Andijk, oktober 2017 

 

Beste leden van Sporting Andijk. 

 

Een lang fusietraject heeft nu inmiddels 3 jaar geleden geleid tot ons prachtige nieuwe 

Sporting Andijk. We mogen met z´n allen trots op zijn op het nieuwe “hart” van ons dorp. 

Een hart dat gevoed wordt door leden die hun sport naar hartenlust kunnen beoefenen en veel 

vrijwilligers die binnen of buiten de lijnen altijd de handen uit de mouwen willen steken. 

 

In de afgelopen jaarvergadering hebben wij afscheid genomen van een TOP vrijwilliger Jaap 

Kwantes. Jaap heeft enorm veel betekend voor onze nieuwe vereniging. Als een van de 

trekkers van het fusieproces en natuurlijk gedurende de afgelopen 3 jaar als inspirerend 

voorzitter van Sporting Andijk. Gelukkig blijft Jaap als vrijwilliger betrokken bij de club en 

zullen wij hem nog vaak op ons sportpark aantreffen. Wij zijn Jaap enorm veel dank 

verschuldigd en wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid toe.  

 

Omdat het jaarverslag 2016/2017 nog is geschreven door ons oud voorzitter Jaap, kijk ik 

samen met u graag naar de toekomst van Sporting Andijk. Een toekomst die we alleen samen 

mooi kunnen maken. Natuurlijk vraagt dat inspanning van zowel bestuur, commissies, leden 

en vrijwilligers.  

 

De jeugd is uiteraard onze toekomst! Dit is dan ook de reden waarom wij een ieder die ons 

prachtige sportpark bezoekt zullen vragen om tijdens jeugdwedstrijden of trainingen niet meer 

te roken! Een eerste stap op weg naar een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd. We 

weten dat dit niet zonder slag of stoot zal gaan maar we zullen hiervoor op korte termijn 

zichtbaar aandacht vragen aan een ieder. Wij rekenen er in ieder geval op dat al onze 

vrijwilligers en leden mee zullen werken aan onze oproep. Ruim een jaar geleden zijn wij 

gestart met de verkoop van fruit op de wedstrijddagen, dit was helaas geen succes. Toch gaan 

we binnenkort voor een 2
e
 poging om te kijken of hier echt animo voor blijkt te zijn. 

 

Positief kritisch mogen we allemaal zijn en vooral ook blijven. Daarmee versterken wij ons 

draagvlak en kunnen wij de toekomst van Sporting Andijk met vertrouwen tegemoet zien. 

Namens alle commissies nodig ik u allen dan ook van harte uit om ideeën of tips met ons ons 

te blijven delen. 

 

Ik wens alle commissies, leden en vrijwilligers een mooi en sportief nieuw seizoen toe. 

 

 

Marcel Aker, 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


