
Jaarverslag activiteiten- en 
mediacommissie  
Seizoen 2021-2022  

Leden  
De activiteitencommissie bestaat uit Rika Siegers, Erik Siegers, Kelly Knevelbaard, Mark Westerink en 

Sandra Koopman. De mediacommissie bestaat uit Meike Knevelbaard en Ina Hut. Berend Kupers 

maakt als bestuurslid deel uit van beide commissies. 

Activiteitencommissie 

1. Doel en werkwijze  
Het doel van de activiteitencommissie is om de acties te organiseren waarmee geld wordt opgehaald 

voor onze vereniging. Waar anderen, buiten de commissie, met succes acties voor de club 

organiseren is dat zeer welkom en mengen wij ons daar niet in. Bij deze acties kunnen we 

ondersteuning bieden, of meedenken in de organisatie. Naast het financieel resultaat ligt er voor de 

commissie een taak in het borgen van de continuïteit van de activiteiten. De activiteitencommissie is 

ook betrokken bij de organisatie van gezellige activiteiten en helpt bij jeugdactiviteiten en -

toernooien.  

2. Activiteiten 2021-2022  
1. TT Tappen 

Als een van de eerste grote activiteiten in het Noorden van NL mocht de TT weer los vorig 

jaar tijdens de coronaluwte in de zomer. 5 dappere dames en 1 heer hebben daar namens 

onze vereniging meegeholpen met het tappen van biertjes en het inschenken van de nodige 

frisjes. Zij als vrijwilligers een leuke doch intensieve dag en wij als vereniging een leuke 

bijdrage voor de clubkas. Natuurlijk waren er niet zoveel leden betrokken als tijdens vorige 

edities, maar gezien het momentum en de toen nog geldende testverplichting is er wel een 

logische verklaring voor. Des te mooier is het dat we tòch vertegenwoordigd waren. 

Volgende keer zijn we er vast weer met meer. 

 

2. Rabobank Clubkas Campagne  

Onze vereniging doet mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank Assen en 

NoordDrenthe. Hierin stelt de bank een groot bedrag beschikbaar voor het verenigingsleven 

in onze regio. Dat geld wordt verdeeld op basis van het aantal stemmen dat leden van de 

Rabobank uitbrengen op hun favoriete verenigingen. We hebben onze leden meerdere 

malen gewezen op deze campagne. Dankzij de stemmen die op onze club zijn uitgebracht 

hebben we een mooi bedrag van de bank gekregen.  

 

3. Grote Clubactie  

In september gingen de jeugdleden met de loten voor de Grote Clubactie op pad. Opa’s en 

oma’s, ooms en tantes, buren en vrienden… allemaal moesten ze er weer aan geloven. En ze 

maakten de verwachtingen meer dan waar. Waarvoor dank natuurlijk. De jeugdleden hebben 

er weer een succes van gemaakt! Er werd een mooi bedrag opgehaald.  

 



4. Bonnenboekjesactie 

De bonnenboekjesactie van dit jaar was een groot succes. Van de deelnemende 

ondernemers kregen we heel positieve reacties. Zij hebben merkbaar meer klanten gehad in 

februari. Ook voor onze club pakte de actie heel goed uit, met een nettoresultaat van net 

geen €4.000.  

Dit jaar hielden we de actie voor het eerst op zaterdag. Ten opzichte van eerdere edities op 

de vrijdagavond zien we geen groot verschil in de verkochte aantallen. Dat is nagenoeg gelijk. 

Het gevreesde niet-thuis-want-op-boodschap-zijn-effect bleef dus (deels) uit. Ook kregen we 

van vrijwilligers terug dat het prettig is om overdag te lopen. Zeker in de wat meer 

uitgestrekte gebieden. Daarom gaan we ook volgend jaar op zaterdag verkopen. 

Ook nieuw dit jaar was de QR-code om mee te betalen. Een tip die we bij een vorige editie 

van de vrijwilligers kregen. Het was vooraf even uitvogelen om het goed in te stellen, maar 

het heeft fantastisch gewerkt. Één op de vijf boekjes zijn op die manier verkocht. En het is 

aannemelijk dat een groot deel van die mensen anders geen boekje hadden gekocht. 

Daarmee is ook de QR-code een blijvertje. 

 

5. Verenigingsfeest 

Een speciale werkgroep ging dit jaar aan de slag met een verenigingsfeest. We hadden 

immers lang genoeg thuisgezeten. Dus gingen we eerst kijken bij de wedstrijden van 17.00 en 

19.00 uur, werden de kampioensteams gehuldigd, was er patat en snacks voor de jeugd en 

stond er vanaf 21.00 uur een lekker buffet klaar waarna de beentjes uitbundig van de vloer 

gingen. En dat ook nog goed, fout en/of stout verkleed. Het werd een feestje waar nog 

geruime tijd over nagepraat zal gaan worden. Fennie, Terre-Linn en Sanne Hollander: 

bedankt! 

 

Tot slot 
We zijn altijd benieuwd naar tips en ideeën van anderen. En als er mensen zijn die willen toetreden 

tot één van deze leuke commissies, zijn die van harte welkom. Neem hiervoor gerust contact op met 

de commissieleden. Heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid dit jaar, en we rekenen ook in het 

nieuwe seizoen weer op jullie! 

Mediacommissie 

1. Doel en werkwijze  
Het doel van de mediacommissie is te informeren over activiteiten en het reilen en zeilen van de 

vereniging. Dat doen we via de website, nieuwsbrieven, facebook en instagram.  

Afgelopen jaar stond vooral in het teken van het communiceren over de coronamaatregelen die we 

als club hadden na te leven. Daarnaast zijn de leden geïnformeerd over de acties die we 

organiseerden. Voor het eerst verschenen er dit seizoen regelmatig berichten op onze socials  over 

de wedstijden die gespeeld worden. Leuk om te lezen en goed voor de binding met de club. Wat ons 

betreft smaakt dat naar meer. 

2. Oproep 
In de mediacommissie zitten nu twee beheerders op de verschillende kanalen van de club. Zij zijn 

voor een groot deel afhankelijk van de input die aangeleverd wordt. Vaak is dat informatie over 

vrijwilligersactiviteiten. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer. 



We zouden graag actiever zijn met onze nieuwsbrieven, socials en website. Over de wedstrijden, 

ontwikkelingen binnen de club en binnen de sport, persoonlijke ervaringen en misschien wel wist-je-

datjes. Daarom willen we meer gaan werken als een redactie. Met een regelmatig overleg, een 

agenda met onderwerpen, (vaste) verschijningsdata en een werkverdeling. 

Lijkt het je leuk om hier deel vanuit te maken? Ben je creatief en vind je schrijven leuk? Meld je dan 

persoonlijk aan bij Meike, Ina of Berend. Of mail naar media.svannen@outlook.com. Eenmalig, of 

zonder verdere verplichtingen kopij aanleveren voor onze website kan ook. Hiervoor hebben we nu 

een knop op onze website. 

 

Namens de media- en activiteitencommissie  

 

Berend Kupers 

mailto:media.svannen@outlook.com

