
Beste leden , ouders en vrijwilligers, 

 

De tweede ledenvergadering van Sporting Andijk, met een terug blik over het afgelopen jaar. 

Een bewogen periode met de laatste tijd de bijzondere aandacht voor de vluchtelingenproblematiek 

en de verschrikkingen in Parijs ,  de aanslagen op onze democratie en levenswijze, op onze vrijheid 

van meningsuiting, op onze sport en op ons uitgaansleven. We zullen attent moeten blijven om onze 

verworvenheden te beschermen.  

Anderhalf jaar van start  en als bestuur hebben we het gevoel dat iedereen met veel plezier sport op  

ons nieuwe park en  we moeten dat met elkaar alleen maar versterken. 

Natuurlijk zijn er bij de start van samen gaan /fusie ook  strubbelingen geweest en die zullen we ook 

nog tegen komen, maar met goede wil en inzet lossen we die gezamenlijk op. 

De organisatie van diverse  activiteiten proberen we nu te coördineren zodat we dorpsbreed dit met 

elkaar tot een succes kunnen en moeten brengen.  

Hardstikke trots zijn we op de grote groep vrijwilligers die de club zo super ondersteunen, de 

werkploeg op de maandag en vrijdag , de kantine commissie, de trainers en begeleiders  en ouders, 

wat zouden we zonder moeten.  

Graag roepen we nog meer ouders op om kenbaar te maken wat zij nog voor de club zouden willen 

doen. En dit hoeft dan niet in een regelmatigheid van iedere week of maand maar eenmalige acties 

of op projectbasis zou ook al super zijn (b.v. een paar dagen hulp bij de jaarlijkse rommelmarkt ). 

Het gaat er om dat we alle handen kunnen gebruiken.  

We zijn binnen de club  opzoek naar een aantal mensen die de groep vrijwilligers willen coördineren,   

om zo die groep  en daardoor de club extra ondersteuning te bieden. Ons motto is: vele handen 

maken licht werk. 

De website met alle informatie over onze club, activiteiten en wedstrijden ; wat zouden we zonder 

deze nieuwe techniek moeten beginnen.  

De sponsoren  hebben zich ook van de goede kant laten zien. De bebording rond de velden begint er 

al prachtig uit te zien, alhoewel er nog wel een paar plaatsen vrij zijn op het tweede veld, bij de 

korfbal en de handbal.  

 Korfbal en handbal zijn alweer  de zaal in, maar  we kijken alweer uit naar het voorjaar als ze weer 

op het park spelen, gezellige sportdagen. 

 

Afdeling voetbal onder leiding van Marchel gaat goed, maar wat een organisatie om het een ieder 

naar de zin te maken en alles op de regel te krijgen. Gelukkig is  onze accommodatie  top en daar 

profiteren we met z’n allen  van. We krijgen veel complimenten van andere verenigingen. 

 



Organisatorisch gaat er wat veranderen bij de Gemeente, dat heeft u kunnen lezen in de courant. We 

zullen meer  onderhoud moeten  doen op het park, hoe en  wat zullen we nog uit  moeten   

onderhandelen met de gemeente, maar  voorlopig heeft de raad van de Gemeente de plannen van 

het college in de ijskastgezet. Maar in 2016 komt het college zeker met nieuwe voorstellen. 

 Binnenkort is er een lezing /studieavond met de KNVB over het  onderwerp privatisering. We zullen 

wel aan de bak moeten en houden u graag op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. 

De selectie zaterdag heeft door het bereiken van het kampioenschap de stap naar de derde klasse 

gemaakt, maar heeft het moeilijk in de eerste helft van de competitie. We rekenen  erop  dat ze in de 

derde klasse blijven. 

De selectie zondag heeft een nieuwe trainer en mede met  wat jong bloed  is er nieuw elan in de 

groep en zijn er al mooie partijen gespeeld. We wensen ze voor de tweede helft van de competitie 

succes toe. 

De selectie Korfbal is op zoek naar nieuwe  seniorleden om voldoende teams voor de competitie te 

krijgen. Vanuit het bestuur wensen we ze succes bij deze Aktie en zullen ze graag ondersteunen.  

Selectie Handbal heeft door de wijziging van de trainer ook een paar speelsters verloren, maar is ook  

enthousiast op zoek naar nieuwe speelsters en we hebben alle vertrouwen in Kim , de nieuwe 

voorzitter Handbal. Zij heeft de hamer overgenomen van Gerard en doet dit met verve en wij zijn blij 

met deze jonge  positieve inbreng in de bestuursvergaderingen.  

De jeugd in alle geledingen in de club doet het goed, aan ons de taak om dit op positieve wijze door 

te zetten in de sportieve opleiding , en ook in weerbaarheid, en sportief gedrag t.o.v. elkaar en de 

tegenstanders. Hierbij hebben we ook de support nodig van de ouders en we rekenen op ze. 

Als dagelijks bestuur komen we om de veertien dagen bij elkaar voor de lopende gang van zaken. 

Als er leden zijn die met ons van gedachten willen wisselen en/of vragen hebben, nodigen wij ze 

graag uit bij deze vergaderingen. 

Rest mij vanachter de bestuurstafel u allen plezierige feestdagen te wensen, en vol goede moed het 

nieuwe jaar in gaan met volle inzet voor onze prachtige club, waarbij wij uw steun absoluut nodig 

hebben. 

 

Jaap kwantes 

  

 

 


