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Jaarverslag ten behoeve van de Algemene ledenvergadering van de Supportersvereniging sv Avanti’31 over het jaar 2006 welke wordt gehouden op Vrijdag 26 januari 2007 in de kantine van sv Avanti’31.

Het bestuur zag er in 2006 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      
                                                                  van de reclameborden
Ÿ	Mari Verhagen                                     2e secretaris en PR
Ÿ	Jan Tolk                                               Contactpersoon jeugdafdeling 
Ÿ	Tiny van Uden                                     Activiteiten en sponsoring
Ÿ	Paul van der Bruggen                          Activiteiten

 
Op 27 januari 2006 werd de Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging gehouden. Deze ledenvergadering werd bezocht door 7 bestuursleden en 27 leden. 
Na afloop van de jaarvergadering werd Wil Baijens verkozen tot “Supportster van het jaar 2005”. Wil is al jarenlang een trouw supportster van Avanti 1. Zij kreeg van voorzitter Jack Brus een pen met inscriptie en een bos bloemen. Dirk van de Sande bedankte haar namens de selectie-elftallen en ook van Dirk ontving ze een mooie  bos bloemen.
Het jaar 2006 stond voornamelijk  in het teken van de kampioenschappen en de viering van het  75 - jarig bestaan van s.v. Avanti '31.


In Memoriam:
Ook in 2006 ontkomen we niet aan het feit dat we afscheid moeten nemen van enkele leden.
Op 24 maart 2006 is Toon vd Oetelaar (Toontje de Kis) overleden
Op 10 juni 2006 is na een kortstondige ziekte  onze subsponsor Jan de Graaf  overleden.
Op 15 september 2006 bereikte ons het droevige bericht dat Anneke van Heeswijk was overleden.
Mogen Toon, Jan en Anneke rusten in vrede.


Husseltoernooi 2006:
Dit toernooi stond gepland op Zondag 14 mei 2006.  
Vanwege de te geringe belangstelling is het Husseltoernooi 2006 niet doorgegaan. 
De concurrentie van Moederdag en Communies op de Boschweg blijkt te groot.
De supportersvereniging hoopt dat het Husseltoernooi 2007 op meer belangstelling mag rekenen. Het toernooi staat gepland op  6 mei 2007. 

Kampioenschappen:
Avanti mocht in 2006 diverse kampioenen begroeten. Bij de jeugd waren dit F5 en B2, bij de senioren waren dit Avanti 1, 2 en 4.
De pupillen van F5 en de junioren van B2 werden op 24 mei 2006 tijdens en na de kampioensreceptie van het eerste en tweede elftal in het zonnetje gezet . 
Voor de F-jes was er een rugzak met inhoud, voor de B-junioren was er voor iedereen een waardebon. 
Voor de kampioenen bij de senioren was er na afloop van de receptie een feestavond. 
Spelers, trainers en leiders, nogmaals proficiat met de behaalde kampioenschappen.

75 jarig bestaan s.v. Avanti 31
In juni 2006 vierde Avanti haar 75-jarig bestaan.  Tijdens de jubileumreceptie werd door de supportersvereniging symbolisch een nieuw scorebord geschonken. 
De overhandiging had plaats moeten vinden voorafgaande aan de wedstrijd tegen het sterrenelftal maar kon door de late levering niet doorgaan. Later, bij de bekerwedstrijd Avanti 1 – Gemert 1  in augustus werd het scorebord alsnog officieel overhandigd. We hopen dat Avanti lang plezier mag beleven van deze verfraaiing van het sportpark.

Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs:

Op Vrijdag 9 juni, tijdens de feestweek in verband met het 75-jarig jubileum van Avanti,  vond de traditionele uitreiking van de Tiny van den Broek Sportiviteitsprijs plaats in de feesttent op het Sportpark.
De uitreiking van de Sportiviteitsprijzen werd gedaan door Tiny Verhoeven, hoofdtrainer van Avanti. Voorafgaande aan deze uitreiking verzorgde Tiny, geassisteerd door Hans van den Broek en diverse jeugdleiders en trainers een voetbalclinic voor de E-en F Pupillen.
De prijsuitreiking later op de avond verliep enigszins rommelig vanwege problemen met het geluid.  Ondanks deze problemen was het duidelijk dat het voor alle aanwezigen een zeer geslaagde avond was.

Voor alle F-pupillen was er een blijvende herinnering in de vorm van een medaille. 
Voor de overige winnaars waren er wederom trofeeën en voor de seniorenleden de bekende waardebonnen.

De supportersvereniging bedankt Tiny Verhoeven en Hans van den Broek en alle die avond aanwezige trainers en leiders voor het welslagen van dit evenement.

In 2006 waren er ook de bekende activiteiten die jaarlijks terugkeren, zoals de Loterij van de wedstrijdbal die nog steeds een succes is door onze jeugdige verkopers.
Vinnie Schuurmans en Koen van Engeland zijn in november gestopt met het verkopen van de loten. Renzo en Mauro Brus zijn vanaf die tijd de nieuwe verkopers. 
 
Ook is er nog steeds de Mascotte van de Wedstrijd  in het persoontje van een 
E- of F-pupil bij iedere thuiswedstrijd van Avanti 1.
Ton Zandbergen en natuurlijk Jo en Henk Toelen zorgen voor de prima ontvangst en begeleiding 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 het Programmaboekje Avanti 1 uit. Mari Verhagen zorgt er samen met Ad van Duijnhoven en Sjef van Uden voor dat 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 hoofdingang.

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

De Rik en Jokeravonden  welke jarenlang  in samenwerking met de Korfbalclub Avanti werden georganiseerd worden vanaf 2006 niet meer georganiseerd door de supportersvereniging. De geringe belangstelling en in mindere mate de zeer geringe opbrengst, heeft de Supportersvereniging doen besluiten om de kaartavonden niet meer te organiseren. Inmiddels heeft Avanti zelf de organisatie ter hand genomen.
De supportersvereniging dankt de Korfbalclub Avanti en Gerrie Kastelein voor de jarenlange prettige samenwerking. Ook een woord van dank richting het kantinepersoneel voor hun aanwezigheid die avonden is op zijn plaats.

De Dropping / Speurtocht vond plaats op 28 december 2006. 
Dit zeer populaire evenement bij  Avantileden en aanhang is inmiddels een vaste activiteit geworden van de supportersvereniging in samenwerking met het LERC.
Grote animator van dit evenement is al jaren Bert van Uden. 
Het onderwerp deze avond was :  75 JAAR AVANTI . 
Tijdens deze Speur-en Puzzeltocht.werd het wel en wee van Avanti in de verstreken 75 jaar getest bij de 89 deelnemers.
De winnaar van 2006 was het team "De Lamploeg" .
De supportersvereniging dankt alle vrijwilligers van die avond voor hun medewerking.
 
Een nieuwe activiteit van de Supportersvereniging is de verkoop van paraplu's en sjaals. Zeker rond het kampioenschap van Avanti 1 werden er vele aan de man gebracht. ook nu zijn deze attributen nog volop verkrijgbaar. 
Een activiteit welke de supportersvereniging in 2006 heeft willen organiseren was het busvervoer naar de uitwedstrijden van Avanti 1. Vanwege de lange reizen naar clubs in het verre Limburg leek het een goed initiatief  om een bus te laten rijden voor de supporters. Helaas hebben we dit niet door kunnen laten gaan vanwege de zeer geringe belangstelling. Voor de toch verre uitwedstrijd naar Sittard waren slechts negen belangstellenden. Deze supporters konden (en kunnen nu nog steeds als er plaats is)  meerijden in de spelersbus.




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, Gijs en Lenie Russens en Jan van Kasteren en hun kantinepersoneel, de terreinmeesters Guus van der Schuyt en Dirk van de Sangen en Ad van Duijnhoven voor het stencilwerk.

Tenslotte bedanken wij onze hoofdsponsor Bouwbedrijf van Kampen voor zijn aandeel in de activiteiten van de supportersvereniging.
Namens de supportersvereniging iedereen bedankt, ook zij die we mogelijk vergeten zijn. 
We hopen dat we in de toekomst wederom een beroep op jullie allen  mogen doen.

Tot slot:

Dit was een jaaroverzicht van de supportersvereniging over het jaar 2006.
Het jaar van de kampioenschappen van Avanti 1 en 2 en het jaar waarin Avanti het 75 jarig jubileum vierde.  
De supportersvereniging wenst alle seniorenteam en jeugdelftallen veel succes toe in hun wedstrijden na de winterstop.
Natuurlijk zal de supportersvereniging waar mogelijk op alle mogelijk manieren blijven ondersteunen.


Namens de Supportersvereniging sv Avanti’31.

Gerard van Houtum
Secretaris




