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Jaarverslag activiteitencommissie 
Seizoen 2019-2020 

Leden 
De activiteitencommissie bestaat uit Rika Siegers, Erik Siegers, Kelly Knevelbaard, Mark Westerink 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. Sinds dit seizoen is de 
activiteitencommissie ook betrokken geraakt bij de organisatie van gezellige activiteiten en helpen 
we bij jeugdactiviteiten en -toernooien. 

Activiteiten 2019-2020 
1. Races TT-circuit 2019 

Ook in 2019 was SV Annen weer van de partij bij de TT in Assen, met een grote groep 
vrijwilligers die de verschillende horeca-punten bestierden. Zij hebben een fantastische 
baromzet gedraaid, wat resulteerde in een prachtig bedrag voor onze clubkas. Zelfs meer dan 
vorig jaar. Super! 

Naast hard werken werd er veel gelachen en plezier gemaakt tijdens dit prachtige 
motorsportevenement. Hopelijk werkt het enthousiasme van de vrijwilligers aanstekelijk en 
kunnen we volgend jaar met een nog grotere groep mensen richting het circuit. 

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. Rabobank Clubkas Campagne 
Onze vereniging doet mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank Assen en Noord-
Drenthe. Hierin stelt de bank een groot bedrag beschikbaar voor het verenigingsleven in onze 
regio. 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 een mooi bedrag van de bank gekregen. De 
cheques werden op een speciaal hiervoor georganiseerde avond uitgereikt aan de 
verenigingen. 

3. Grote Clubactie 
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! Er werd een mooi bedrag 
opgehaald door de jeugd.  
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4. Oktoberfest 
De eerste editie van dit feest was een succes. De kantine werd omgetoverd tot een skihut en 
onder het genot van een pul bier en muziek van onze oosterburen was het tot in de late 
uurtjes zeer gezellig. Een mooie samenwerking tussen de commissie en de Sportsbar.  

5. Kraam Kerstfair Annen 
Tijdens de Kerstfair van Commissie Dorsbelangen had SV Annen een kraam waar we 
kerstbloemen verkochten en een activiteit hadden: kerstboomwerpen. De opbrengst ging 
naar de realisatie van het beachveld. Het leverde al met al geen enorm bedrag, maar alle 
beetjes helpen. Bovendien kunnen we geïnteresseerden vertellen over ons sportaanbod en 
we laten als vereniging zien dat we betrokken zijn bij wat er in het dorp gebeurt.  

6. Bonnenboekjesactie 
De Bonnenboekjesactie heeft onze clubkas weer een fiks bedrag opgeleverd. Zo’n zeventig 
leden, ouders van leden en aanhang hebben ons op vrijdagavond 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 
delen de wijken in. Ten slotte maken we reclame voor de actie zodat onze dorpsgenoten 
weten dat we langskomen.  

En toen kwam corona… 
…als een grote olifant die het verhaaltje 2019-2020 halsoverkop uitblies. De jeugdtoernooien, het 
jeugdkamp, de voorbereidingen voor de TT en de seizoensafsluiting zijn allemaal niet doorgegaan. 
Erg jammer, maar het is niet anders. 

Gelukkig kunnen we allemaal weer trainen en barsten zelfs de competities binnenkort weer los. Maar 
nog altijd blijft het erg onzeker wat we als commissie allemaal wél en niet kunnen gaan doen de 
komende tijd. Natuurlijk bereiden we de vaste acties voor die geld opleveren voor de clubkas, maar 
het is maar de vraag wat we daaromheen aan randactiviteiten kunnen houden.  

We zijn wat dat betreft 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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