
Andijk, oktober 2016  

Beste leden van Sporting Andijk, 

Het nieuwe seizoen 2016/2017 is een maand van start, de eerste wedstrijden zijn al weer gespeeld. 

En wat hadden we schitterend weer deze maand, dit mag nog wel even blijven. Ook bestuurlijk zijn 

we weer van start gegaan en de eerste vergadering met het gehele bestuur is al geweest. We blikten 

terug op het gelopen seizoen en maakten de eerste afspraken alweer voor het komende seizoen.  

Afgelopen jaar was het voor twee afdelingen van onze club niet gemakkelijk. Korfbal en handbal 

konden maar net hun ledenaantal handhaven en de indeling voor hun teams maken,  maar gelukkig 

is dit nog net allemaal geregeld en de wedstrijden vinden inmiddels weer plaats op ons prachtige 

sportpark. Het is jammer dat ze er maar zo kort gebruik van maken, want met een maandje 

verplaatsen ze hun activiteiten weer naar de zaal. 

Voetbal sloot het afgelopen jaar weer af met een schitterend jeugdtoernooi en jeugdkamp. De 

weergoden waren ons die dagen goed gezind, super om te zien hoe dit allemaal tot stand komt met 

een enthousiast team vrijwilligers. Wel gaat het stokje over van Arjen Schouten naar Patrick Vriend;   

Patrick wensen we  bij voorbaat veel succes.  En, we bedanken Arjen voor zijn vele werk de afgelopen 

jaren met z'n team en we rekenen erop dat we hem bestuurlijk wel weer tegen komen in de 

toekomst voor Sporting. 

De beide selectieteams deden hun best en bleven gelukkig in hun klasse . We hopen op veel mooie 

duels in het nieuwe seizoen en mannen: "succes". We rekenen weer op jullie om ook dit seizoen 

goede uitslagen te maken in jullie klasse. 

Als we de jeugd-teamindeling zien, doet dat het bestuur goed. Zoveel jeugd, het is toch onze  

toekomst. Het is wel even wennen hoor; in plaats van E, D en C,  JO 13 en JO 14 . Maar dit zal wel 

snel wennen. We hopen dat door de uitbreiding van de Fruittuinen en Mantelhof, er nieuwe 

toestroom van leden ontstaat. 

Ook dit jaar konden we als club weer rekenen op  vele toppers; de vrijwilligers voor de kantine, voor 

de opleiding, voor de trainingen, de scheidsrechters, voor de totale verzorging van ons park door de 

maandagochtendploeg. Allemaal heel hartelijk bedankt en uiteraard rekenen we ook dit seizoen 

weer op jullie geweldige inzet. 

Laten we met z’n allen proberen nog meer vrijwilligers te betrekken, want vele handen maken licht 

werk. 

 

Ook de medebestuurders, het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, de vele commissies. Heel 

veel succes voor het nieuwe seizoen. Helaas zit ik even op de reservebank.  

 

Jaap kwantes, 

voorzitter. 


