Jaarverslag activiteitencommissie
Seizoen 2018-2019

Leden
De activiteitencommissie bestaat uit Rika Siegers, Erik Siegers, Kelly Knevelbaard en Berend Kupers.

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 treden wij 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
belangrijke taak in het borgen van de continuïteit van de activiteiten. Gedurende het seizoen is de
activiteitencommissie ook steeds vaker betrokken geraakt bij de organisatie van ‘leuke’ activiteiten.

Activiteiten 2018-2019
1. Races TT-circuit 2018
Betrokken vrijwilligers: 20. Resultaat: € 3.090
Zaterdag 30 juni kwamen 20 vrijwilligers namens onze sportvereniging in actie tijdens de TT
in Assen. De werkzaamheden bestonden uit tap- en bardiensten. Wij liften als vereniging
mee op de centrale organisatie in Annen. Dit wordt gecoördineerd door Henk Pater en Lydian
Tuinman. We zijn hen zeer dankbaar voor de uitstekende organisatie.

2. Intertoysgidsen
Betrokken vrijwilligers: 25. Resultaat: € 250
Dankzij de inzet van een groot aantal leden lagen de Intertoysgidsen weer binnen een mum
van tijd overal in het dorp op de mat. Deze actie is al jarenlang een leuke aanvulling op onze
clubkas, en wordt succesvol georganiseerd door Bas Dijksma.
Kortgeleden bereikte ons het bericht dat de speelgoedwinkel in Zuidlaren vanwege het
faillissement van Intertoys gaat overstappen naar een andere inkooporganisatie: Top1Toys.
Helaas betekent dit voor ons dat het bezorgen van de gidsen tot het verleden gaat behoren.
Over de verspreiding van folders zijn binnen de speelgoedketen namelijk algemene afspraken
gemaakt.
Gezien de jarenlange samenwerking heeft de eigenaar besloten om ons dit jaar eenmalig te
sponsoren. Hiervoor wordt nog een apart persmoment ingepland. Via deze weg willen we de
eigenaar bedanken voor het jarenlange vertrouwen in onze vereniging.

3. Rabobank Clubkas Campagne
Betrokken vrijwilligers: activiteiten- en mediacommissie. Resultaat: € 849,76
Onze vereniging doet mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank Assen en NoordDrenthe. Hierin stelt de bank € 150.000 beschikbaar voor het verenigingsleven in onze regio.
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Dat geld wordt verdeeld op basis van het aantal stemmen die 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 maar liefst € 849,76 van de bank gekregen. De
cheques werden op een speciaal hiervoor georganiseerde avond uitgereikt aan de
verenigingen

4. Grote Clubactie
Resultaat: € 1.385,40
Lekker relaxed het seizoen beginnen? Nee hoor. In september gingen de jeugdleden met de
loten voor de Grote Clubactie langs de deuren. En met succes! Het opgehaalde bedrag was
dit jaar extra hoog omdat we een prijs hebben gewonnen van € 300 wegens het vroeg
aanmelden voor de verkoop: de zogenaamde Kickstartactie.

5. Kraam en verloting Kerstfair Annen
Betrokken vrijwilligers: 6. Resultaat: € 703,39, goodwill en ledenwerving
Op zaterdag 8 december stond SV Annen op de Kerstfair van Commissie Dorsbelangen in Ons
Dorpshuis. Er was een activiteit voor kinderen met een grabbelton, een spelletje voor
volwassenen en een prijsvraag. In totaal leverde dit € 73,39 op. Geen enorm bedrag, maar
we kunnen geïnteresseerden vertellen over ons sportaanbod en we laten als vereniging zien
dat we betrokken zijn bij wat er in het dorp gebeurt.
De opbrengst van de verloting die de Commissie Dorpsbelangen hield tijdens de Kerstfair,
kwam dit jaar ten goede aan onze sportvereniging. Als vereniging moesten we hiervoor de
cadeautjes inbrengen. Na een oproep onder de leden kwamen er bijna twee auto’s vol aan
cadeautjes binnen bij de activiteitencommissie. Indrukwekkend. Niet eerder werden er
zoveel cadeautjes ingeleverd. En dat leverde ook een mooi resultaat op van € 630, wat
tijdens de extra ALV begin dit jaar door de Commissie Dorsbelangen werd aangeboden.

6. Bonnenboekjesactie
Betrokken vrijwilligers: 70. Resultaat: € 4.795,18
De Bonnenboekjesactie heeft onze clubkas bijna 4800 euro opgeleverd. Een prachtig
resultaat. Bijna zeventig leden, ouders van leden en aanhang hebben ons op vrijdagavond 1
februari meegeholpen. We zijn heel erg blij met die grote betrokkenheid. Dat laat zien dat we
in onze vereniging samen de schouders eronder zetten!
De Bonnenboekjesactie is al jarenlang een succes en heeft inmiddels een vaste plek
ingenomen op de jaarkalender van veel ondernemers in het dorp. Daarnaast zien we ook dat
er dit jaar weer nieuwe ondernemers en enkele oude bekenden hun weg naar ons boekje
hebben (terug)gevonden. We zijn de ondernemers erg dankbaar voor hun enthousiasme en
de zorg en aandacht die zij besteden aan de acties waarmee ze adverteren.
Het mooie van de actie is dat we alles helemaal zélf doen. Er gaan maanden van
voorbereiding aan vooraf. We benaderen ondernemers om te adverteren, ontwerpen het
boekje en begeleiden het drukwerkproces. Verder zoeken we vrijwilligers voor de verkoop en
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delen de wijken in. Ten slotte maken we reclame voor de actie zodat onze dorpsgenoten
weten dat we langskomen.

7. Koningsdag
Betrokken vrijwilligers: 10. Resultaat: goodwill en ledenwerving
Koningsdag werd georganiseerd door het secretariaat, met hulp van een aantal jeugdleden
en een afvaardiging van de activiteitencommissie. Het was een leuke activiteit, maar helaas
zat het weer niet mee. Met deze activiteit wordt weliswaar geen geld verdiend, maar
kinderen maken kennis met onze sport, en je laat als vereniging zien dat je betrokken bent bij
wat er in het dorp gebeurt.

8. Laatste thuiswedstrijd-dag
Tijdens de laatste thuiswedstrijd is een oproep gedaan om nog even met elkaar te blijven
nazitten.

9. Toernooi laatste training
Om het volleybalseizoen gezamenlijk af te sluiten is er tijdens de laatste training op 11 juni
een toernooi georganiseerd door de activiteitencommissie.

Borging continuïteit
Met uitzondering van de Grote Clubactie zijn de draaiboeken van acties die we als vereniging houden
verzameld en compleet. Deze worden online bewaard en zijn beschikbaar voor alle leden van de
activiteitencommissie.
Hoewel de organisatie van alle acties momenteel zijn voorzien van vrijwilligers, zijn enthousiaste
nieuwe mensen altijd welkom. Een aantal activiteiten wordt al geruime tijd door dezelfde mensen
(vaak eenpitters) georganiseerd. Om te voorkomen dat een actie stilvalt wanneer er iemand mee
ophoudt, is het goed wanneer er bij enkele acties nieuwe mensen gaan meelopen.

Vooruitblik
2018-2019 was het eerste jaar voor deze nieuwe commissie. Het jaar is omgevlogen en er zijn mooie
resultaten behaald. Komend jaar staan grotendeels dezelfde acties weer op het programma. We
gaan nog nadenken over een verkoopactie (Intertoys valt weg) die goed in de jaarplanning (wellicht
in de herfst) past en andere verenigingen niet bijt.
Daarnaast gaan we kijken hoe we ons nog meer kunnen inzetten voor de ‘leuke’ activiteiten, die ook
bij een vereniging als de onze horen. Misschien wel een leuke pubquiz of bbq bij de laatste
wedstrijddag, of een gezamenlijke seizoenstart. Zomaar wat ideeën. We zijn ook heel erg benieuwd
naar tips en ideeën van anderen. En als er mensen zijn die willen toetreden tot deze leuke
commissie, zijn die van harte welkom. Neem hiervoor gerust contact op met één van de
commissieleden.
Ten slotte valt of staat het succes van de acties die we houden met de bereidheid van leden om te
helpen. Heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid dit jaar, en we rekenen ook in het nieuwe seizoen
weer op jullie!
Namens de activiteitencommissie
Berend Kupers
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