
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN COMMISSIE 2012 - 2013 
 
Wat een mooi seizoen heeft de Activiteiten Commissie weer 
gehad! Vroeg in september begonnen wij al met vergaderen om 
alvast de nodige voorbereidingen te bespreken.  
 
Onze zeer populaire PleeBek Show avond werd dit jaar op 24 
november gehouden. Deze keer deden er iets minder acts mee 
dan Van Nispen eigenlijk gewend is (7 stuks) maar het aanwezige 
publiek werd zeker niet teleurgesteld, want de optredens waren 
allemaal vol vermaak. Dit jaar hadden wij ook een live optreden 
van Stefan Keijzers die het Jubileum lied zong. 
 
Zoals iedere jaar hadden wij een zeer enthousiaste jury –  
Thera van der Slot, Ruben Faber en Stefan Spruijt.  
 
Uiteindelijk werden weer drie winnaars bekend gemaakt, 
1e Yvette Geerlings & Ramon van Dam  
 Zij vertolkten het lied “Ik ben Onzeker” van  
 Martine Sandifort & Alex Klaasen 
2e Tjalling Dolman en Stefan Keijzers 
 “Retestrak” van Speelman & Speelman    
3e Evy, Jose, Hein & Dave 
 “Saturday Night” van Herman Brood     
 
21 december was de avond van de Kerstkien en bekendmaken 
van de winnaars van de kerstloterij. Deze avond is altijd heel 
gezellig en er zijn veel leuke prijzen te winnen. De opkomst is niet 
altijd heel groot maar diegene die komen vinden dat niet erg want 
dan slepen zij veel prijzen mee naar huis. De hoofdprijzen van de 
kerstloterij zijn ook zeker de moeite waard als je bedenkt dat je 
met het kopen van een lot á 1 euro al een prijs met een waarde 
van tussen de 150 en 500 euro kan winnen! 
 
De highlight van het afgelopen seizoen was duidelijk de 
medewerkersavond op 15 maart. De Spil was dit jaar omgetoverd 

in een waar cruiseschip: de “Love Boat”. Iedereen werd 
verwelkomd met een cocktail uitgereikt door ons kapitein, er was 
een casino, een gezellige Ocean Bar, diverse spellen en ook nog 
een live band. Alle aanwezigen hebben genoten en daar gaat het 
om want de vrijwilligers mogen best beloond worden voor alle 
hulp het jaar door. 
 
9 mei, Hemelvaartdag, het inmiddels beroemde Kees Bartels 
toernooi. Wij werden verrast met een, voor ons niet eerder 
gekende, groot aantal aanmeldingen – 17 teams!! Ongelooflijk!! 
En dan nog ruim 250 barbecueënde. Een hele taak dus voor ons 
om voldoende te bestellen en alles goed te laten verlopen. 
Hopelijk gaat deze speciale dag net zo groots worden op de 
nieuwe velden volgend jaar.  
 

Nog even nagenieten van de heerlijke zomer en dan gaan wij er 
weer tegen aan! Wij hebben er zin in! 
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