
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN COMMISSIE 2015/2016 

Afgelopen jaar hebben wij onze vier activiteiten kunnen organiseren in de nieuwe Spil. Dit eerste jaar 
was voor ons ook een spannend jaar, hoe doen we dit, hoe regelen we dat. Alles verliep erg 
soepeltjes. Het is nu een kwestie van ‘upgraden’. Daarover later meer. 
 
Pleebekshow 
De Pleebekshow was wederom een groot succes. Met acht acts was het een avondvullend 
programma. Goed om te zien dat er steeds meer nieuwe artiesten meedoen. De winnares van dit 
jaar was Eva Hoogkamer met het nummer ‘De beschaafde Tango’ van Robert Long. Goed om te 
zien dat het hebben van dameselftallen de opkomst in positieve zin beïnvloed.  
 
Kerstkien 
De kerstkien vond dit jaar een week eerder plaats. In het verleden viel het vaak samen met de 
kerstborrels en gezien de grote opkomst was dit een goede zet. De opkomst was ook hoger daar 
vele al warm liepen voor de mooie zelfgemaakte prijzen. Een groot aantal steigerhouten cadeaus 
gemaakt door Kees van Saase, Paul van Haaster en meerdere mannen van de 
Activiteitencommissie, en de mooie kerststukken gemaakt door de creatieve ‘Beukenlaan’ dames, 
vonden gretig aftrek. 
Het was een gezellig avond, met een mooie mix van jongeren en ouderen. De loten waren ook 
vrijwel uitverkocht. 
 
Medewerkers avond 

De medewerkers avond had al thema ‘De jongens tegen de Meisjes’. Een populair TV-spelshow en 

zeker ook populair bij de medewerkers. Het idee kwam van Niels Pennings en samen met Lonni de 

Groot en Tom van Hal werd er een mooi spel neergezet. Het was een hilarische avond met de 

jongens die uiteindelijk wonnen. De hapjes, dit keer aangevuld met vis en satéstokjes waren een 

goede keuze. Complimenten voor de organisatie en aankleding. Het was een zeer succesvolle 

avond. Helaas zijn we aan sluitingstijden gebonden, maar met de vroege begintijd werd het toch een 

volwaardige avond. 

 

Kees Bartels Toernooi 

Ja, dit is het toernooi der toernooien in de streek. En dat werd dit jaar ook weer bevestigd met de 

inschrijvingen. De aankondiging voor De Zilk werd vervroegd, en dat betekende dat binnen één week 

al 75% was aangemeld vanuit De Zilk. 24 Teams is het maximale. Helaas moesten we toch nog nee 

verkopen aan vier teams. En dat terwijl het ook Bevrijdingsdag was met vele festivals. Het toernooi 

werd voor de 2de keer georganiseerd op het nieuwe complex. Het draaiboek was top, alleen een 

kleine aanpassing in de opbouw van de bar op advies van de trouwe bezoekers. De muntenverkoop 

in de kantine en op het terras beviel op prima. Het was vorig jaar al een groots feest, maar dit jaar 

overtrof weer alle verwachtingen. Met de VN-dj’s is het altijd een feest.  

 

Wisseling in de commissie 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Kees van Saase. Kees was wel 17 Jaar lid van de 

commissie en heeft heel veel bouwwerk verricht naast de organisatie van de activiteiten. Kees 

regelde het wel, daar kon je altijd van op aan. Wij verwelkomen Bram Mulder. Een jong lid, met een 

frisse blik en wellicht nieuwe ideeën.  

 

Speciale dank 

Het is een mooie taak om deze activiteiten binnen VN te mogen organiseren. Maar zonder de vele 

vrijwilligers lukt het ons natuurlijk niet. Daarom heel veel dank aan iedereen die ons heeft geholpen, 

dank aan de juryleden, het barpersoneel, de presentatoren, de kantine dames, fotograaf, spelindeler, 

de lotenverkopers en iedereen die op welke manier ons heeft ondersteund. 
 

Wij kijken alweer uit naar de activiteiten van 2016/2017.  
 

Hopelijk graag tot ziens! 

De Activiteiten commissie. 


