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Jaarverslag ten behoeve van de Algemene ledenvergadering Supportersvereniging sv Avanti’31 over het jaar 2005 welke wordt gehouden op Vrijdag 27 januari 2006 in de kantine van sv Avanti’31.

Het bestuur zag er in 2005 als volgt uit:
Ÿ	Jack Brus                                             Voorzitter
Ÿ	Theo Schuurmans                                Penningmeester
Ÿ	Gerard van Houtum                             Secretaris
Ÿ	Rien van den Broek                             Vice-voorzitter en onderhoud reclameborden
Ÿ	Mari Verhagen                                     2e secretaris en PR
Ÿ	Jan Tolk                                               Contactpersoon jeugdafdeling 
Ÿ	Tiny van Uden                                     Activiteiten
Ÿ	Paul van der Bruggen                          Activiteiten

Het jaar 2005 was een jaar van enkele bestuurlijke veranderingen voor de supportersvereniging.
Op 28 januari 2005 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens die jaarvergadering werd er afscheid genomen van Rien van den Broek als voorzitter van de supportersvereniging, een functie die Rien maar liefst  9 jaar heeft bekleed. 
Jack Brus werd tijdens die ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter van de supportersvereniging.
Afscheid werd er genomen van Bart Hellings als bestuurslid en Gerard van Houtum werd verwelkomd als nieuw bestuurslid.
Na afloop van de jaarvergadering werd Wim Schellekens verkozen tot “Supporter van het jaar”. Wim  die meestal alle wedstrijden van Avanti 1, 2 en de jeugdafdeling bezoekt kreeg van de nieuwe voorzitter Jack Brus een pen met inscriptie en voor zijn vrouw Maria waren er bloemen.
Ook werden Gijs en Lenie Russens bedacht met een etentje als dank voor het immer klaarstaan voor de supportersvereniging tijdens de vele activiteiten.

Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs:

Op Vrijdag 20 mei vond de traditionele uitreiking van de Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs plaats in de kantine van sv Avanti’31.
Theo Lucius, speler van PSV, was te gast op ons sportpark.
Nadat hij een training verzorgd had voor de F-pupillen, en met alle E-pupillen op de foto was geweest reikte Theo de prijzen uit in de inmiddels bomvolle kantine.
Voor alle F-pupillen was er een blijvende herinnering in de vorm van een medaille.
De supportersvereniging bedankt alle die dag aanwezige trainers en leiders voor het slagen van die dag.



Kampioenen:
Op 27 mei 2005 vond de traditionele kampioenenavond plaats in de kantine.
Dit jaar waren er alleen kampioenen bij de kleinste jeugd van Avanti. 
De teams F-4 en F-5 werden kampioen in hun klasse.
Spelers, trainers en leiders, nogmaals proficiat met het behaalde resultaat in 2005.

Husseltoernooi 2005:
Dit toernooi vond plaats op Zondag 22 mei 2005 en was bestemd voor alle seniorenleden, dames, A-junioren en kaderleden van Avanti.
De opkomst viel deze keer wat tegen, zodat er maar 6 teams streden om de sportieve eer.
Het team van Cees Groenendaal was deze keer het sterkst, en mocht zich terecht winnaar noemen van dit Husseltoernooi.
Na afloop werd er wederom voor een hapje gezorgd, zodat het seizoen 2004-2005 in stijl kon worden afgesloten.
De supportersvereniging wil alle leiders bedanken alsmede de scheidsrechters, 
EHBO'er Bert op‘t Hoog , kantine personeel en terreinmeester Guus  van der Schuyt voor de goed verlopen en heel gezellige dag. 

In 2005 waren er ook de bekende activiteiten die jaarlijks terugkeren, zoals de Loterij van de wedstrijdbal die nog steeds een succes is door onze goede vaste verkopers. Hopelijk kunnen we deze jeugdleden nog even vasthouden de komende jaren.
Ook is er nog steeds de Mascotte van de wedstrijd  in de persoon van een E- of F-pupil bij iedere thuiswedstrijd van Avanti 1.
In het begin van het jaar Diny Hellings, daarna overgenomen door Ton van Zandbergen en natuurlijk Jo en Henk Toelen zorgen dan voor de prima ontvangst van deze pupil, en zij zorgen er mede voor dat deze pupil de middag van zijn of haar leven krijgt, waarvoor onze hartelijke dank.

Tijdens de thuiswedstrijden van Avanti 1 geeft de supportersvereniging nog steeds het Programmaboekje Avanti 1 uit. Mari Verhagen zorgt samen met Ad van Duijnhoven en Sjef van Uden ervoor dat er bij elke thuiswedstrijd de boekjes gereed zijn. Ook Joke van Kasteren heeft een aandeel in het succes van het programmaboekje. Joke deelt voorafgaande de thuiswedstrijden van Avanti 1 de boekjes uit bij de poort aan de hoofdingang.

Net als voorgaande jaren werden er ook in 2005 diverse attenties in de vorm van een bloemetje of envelop bezorgd bij geboortes, huwelijken, zieken of  bij  één of ander jubileum.

Mede door de sponsoring van BMS van Ben van de Moosdijk werd het mogelijk om de Rik en Jokeravonden te organiseren in samenwerking met de Korfbalclub Avanti.
Er waren in 2005 maar 9 kaartavonden. Deze avonden werden uiteindelijk matig bezocht met gemiddeld 7 tot 8 tafels per avond.
De supportersvereniging wil toch de Korfbalclub Avanti en Gerrie Kastelein bedanken voor de prettige samenwerking. Ook een woord van dank richting het kantinepersoneel voor hun aanwezigheid die avonden.

De Dropping / Speurtocht vond plaats op 29 december 2005. Dit zeer populaire evenement bij de Avantileden en aanhang is inmiddels een vaste activiteit geworden van de supportersvereniging in samenwerking met het LERC.
Grote animator van dit evenement is Bert van Uden. Het onderwerp die avond was MUZIEK. Er waren deze avond ruim 110 deelnemers.
Na een wat problematische berekening van de eindstand, kon het team van K3 en 4 (de dames van de damesafdeling Avanti 1) de wisselbeker in ontvangst nemen.
De supportersvereniging wil alle vrijwilligers van die avond bedanken voor hun medewerking.

In Memoriam:

Even wil de supportersvereniging stilstaan bij het overlijden van Gerard van Liempd.
Gerard, oud bestuurslid van Avanti kwam na een kortstondige ziekte veel te vroeg te overlijden. Gerard was ook voor de supportersvereniging zeer actief, zowel als fotograaf als elk jaar tijdens de dropping / speurtocht.
Op 4 september 2005 bereikte ons het droevige bericht dat Harrie van Liempd op 81-jarige leeftijd was overleden.
Harrie, tevens erelid van Avanti was een persoon die de supportersvereniging een warm hart toedroeg
Moge Gerard van Liempd en Harrie van Liempd rusten in vrede.

Dank:

Het bestuur van de supportersvereniging wil iedereen hartelijk bedanken die op de een of andere manier iets voor de supportersvereniging heeft betekend het afgelopen jaar.
Op de eerste plaats het bestuur van Avanti, de jeugdcommissie, de damesafdeling, het AJAC, het LERC, het kantinepersoneel van ons clubhuis de kantine o.l.v. Gijs en Lenie Russens, Jan van Kasteren de terreinmeesters Guus van der Schuyt en Dirk van de Sangen.
Ook bedanken wij Gerrie Kasteleijn voor het organiseren van de kaartavonden en Ben van de Moosdijk voor de sponsoring van die avonden.
De korfbalvereniging Avanti voor de prettige samenwerking tijdens die kaartavonden.
Tenslotte bedanken wij onze hoofdsponsor Bouwbedrijf van Kampen voor zijn aandeel in de activiteiten van de supportersvereniging.
Namens de supportersvereniging iedereen bedankt, ook die we mogelijk vergeten zijn en we hopen dat we in de toekomst wederom een beroep op jullie mogen doen.

Tot slot:

Dit was een overzicht van een voor de supportersvereniging rustig jaar 2005.
Het jaar 2005 waarin Avanti 1 op een mooie 1e plaats op de ranglijst staat. Een plaats die aan het einde van het seizoen een mooie bekroning zou kunnen zijn voor Tiny Verhoeven en zijn manschappen. Ook ons tweede elftal staat er geweldig voor.
Avanti gaat in 2006 mogelijk een mooi jaar tegemoet met de viering van het 75 jarig jubileum en wie weet enkele kampioenen.
De supportersvereniging wenst alle seniorenteam en jeugdelftallen veel succes toe in hun wedstrijden na de winterstop.
Ook de commissie Avanti 75 en het bestuur van Avanti een geweldig jaar toegewenst, en natuurlijk waar mogelijk zal de supportersvereniging hun op alle mogelijk manieren ondersteunen.

Gerard van Houtum
Secretaris Supportersvereniging sv Avanti’31.






