
  Nieuwsbrief: 
 

Wij houden u op de hoogte………………  
 
 
Beste sportvrienden, fans en dorpsgenoten, 
 
Hierbij de 3de nieuwsbrief vanuit onze sportvereniging Sporting S. We zijn inmiddels begonnen aan   
seizoen 2018-2019 en wilde u alles wat er binnen de afdelingen en commissies is gebeurd en staat te 
gebeuren niet onthouden. Natuurlijk heeft u van vele zaken wellicht al kennis kunnen nemen via onze 
website; ons digitale clubblad; of Facebook pagina, maar er bereikte ons ook geluiden dat u deze vorm  
van papieren update kunt waarderen. Vandaar dus deze 3de editie. 
 
SV Sporting S / Mijse Sporthal Algemeen: 
Onderstaand kunt u lezen wat er allemaal is gepresteerd door onze groep van vrijwilligers binnen afdelingen 
en commissies. Wij zijn hier als Algemeen Bestuur ontzettend trots op. Hoe je als kleine (dorps) 
gemeenschap toch groot en sterk kunt zijn bewijzen we natuurlijk al jaren, maar toch is een applaus voor 
onszelf wel op zijn plaats. We doen het gewoon met z’n allen samen weer harstikke goed bij ons cluppie en 
dat blijft best een beetje bijzonder. 
     
Wij als Algemeen Bestuur (AB) kregen eind september de cijfers onder ogen, opgesteld door onze zeer 
bekwame  penningmeester. Hij kon bij zijn presentatie een glimlach niet onderdrukken, waarvan de reden 
ons al snel duidelijk werd. Het uitstekende nieuws waarover ik u in de vorige nieuwsbrief al mocht vertellen, 
bleek waarheid te zijn geworden. We hebben het echt uitstekend gedaan. In onze nog komende Algemene 
Ledenvergadering aangaande seizoen 2017-2018, zullen we u daar in detail verder over inlichten.  
 
Ondertussen zijn we op zoek naar iemand die onze huidige penningmeester kan en wil vervangen.  
Deze treedt, na enkele uitstekende jaren van dienst, terug naar de achtergrond. Hij blijft gelukkig wel 
behulpzaam bij specifieke onderdelen van de boekhouding. Zo zal hij o.a. voor ons de jaarrapporten blijven 
maken. Tot nu toe hebben zowel benodigde persoonlijke inspanningen van AB-leden; als oproepen in 
clubblad nog niet geleid tot het vinden van een opvolger voor de “reguliere” boekhouding.  
 
Mocht deze nieuwsbrief u interesse hebben gewekt over wat deze “reguliere” werkzaamheden  
dan precies inhouden, neemt u dan gerust contact met ons op.  
 
Ook nu blijven we op zoek naar mensen die onze kantine-vrijwilligers-groep willen versterken.  
Hoe meer mensen helpen, hoe makkelijker het ook is om het vol te houden.  
Dan hoef je namelijk persoonlijk minder vaak per seizoen een dienst te draaien.  
 
Dus heeft U nog een gaatje in het schema,  meldt u dan aan bij Liz Harders  
op 06 – 5334 4932 of op  sporthal@mijse.nl          
 
 
Hieronder nu verder met nieuws & ontwikkelingen binnen afdelingen en commissies.  

 
 
 
 
 



Veld- en Zaalvoetbal 
Er is veel gebeurd laatste half jaar! 

In april is onze voorzitter Niels getroffen door een hersenbloeding. Een schok voor hem en zijn familie. 
Inmiddels gaat het langzaam beter en heeft hij zich op de hoogte gesteld op ons complex en ervaren dat de 
traplift een goede uitvinding is geweest en de grasmat nog te wensen overlaat na de droogteperiode. 

Onze trainer Milton is het nieuwe seizoen begonnen met een zeer krappe selectie, die door blessures 
geteisterd werd. Wij, als bestuur, zijn verheugd dat de spelers van de andere elftallen zich hebben ingezet 
om af en toe de gelederen aan te vullen. Hulde hiervoor! Het getuigt ook weer van een grote saamhorigheid 
in ons mooie dorp. 

Als laatste kan ik melden dat de selectie in compleet nieuwe tenues is gaan spelen. Door inzet van onze 
sponsorcommissie (en een beetje hulp van ons bestuur) hebben zij een aantal nieuwe sponsors (Partners van 
SpS) kunnen binnenhalen en dit mogelijk gemaakt. Ook hier zijn wij als bestuur blij en dankbaar voor !.         
We gaan nu aan de slag om met de door aan de afdeling toegekende Fan-gelden de tribune op te knappen. 

Graag zien wij U langs de lijn en/of in de kantine voor een kopje koffie of een drankje. 

Handbal  
Sportief gezien gaan het uitstekend met de afdeling handbal. Als bestuur zien we binnen de teams heel veel 
plezier en gezelligheid. Alle teams zijn een eenheid!  
We hebben ook flinke stappen gemaakt in de samenwerking met onze buren SSV.   
Dit seizoen spelen (en trainen) we het buitenprogramma in Stompetoren en het zaalprogramma binnen in 
onze eigen Mijse Sporthal. Met wat wisselingen van trainers(sters)  zien we ook veranderingen in positieve 
zin. Er worden ook verschillende materialen aangekocht om iedereen op eigen niveau een leuke en leerzame 
training te verzorgen. 
 
We hadden meegedaan aan de Rabo Clubkas Campagne en daaruit een mooie opbrengst verkregen.  
Iedereen bedankt die op onze afdeling heeft gestemd !. De uitreiking was op een gezellige avond die aan 
elkaar gepraat werd door Maarten v/d Weijden (lange afstand zwemmer). Langzaam werden de enveloppen 
van verschillende verenigingen  geopend waar de cheque met het ontvangen bedrag op stond.   
Voor de Rabobank leden die er ook waren was er voor iedereen ook een prijs. Al met al een geslaagde 
avond voor leden en verenigingen. 
 
Samen met afdeling Badminton hebben we vanuit de Fan-gelden een bijdrage mogen ontvangen voor het 
afscheidingsnet in de sporthal, welke gebruikt wordt terwijl wij trainen en de afdeling Badminton 
wedstrijden speelt. Ook daarvoor dank.  
 
Badminton  
De afdeling badminton heeft op dit moment een spectaculaire actie: 
Een heel jaar badmintonnen voor slechts 50 euro! We zijn blij met de grote belangstelling voor deze actie, 
maar.... er is nog plek voor meer mensen! Dus... kom een keer meespelen en kijk of je het leuk vindt! 
 
Wij spelen elke donderdagavond om 20:30 uur. Rackets zijn aanwezig, er is dus geen reden om het niet eens 
een keer te proberen. 
 
Donderdag 18 oktober organiseerden wij een uitwisseling met de badminton verenigingen uit de Rijp en 
Middenbeemster. Het was een zeer geslaagde avond. De opkomst was groot, er werd veel gelachen en 
lekker gemept. 
Wij vinden het erg belangrijk om goede contacten met de buurverenigingen te hebben. 
 
Wij willen de fans van Sporting S bedanken voor hun bijdrage aan de badminton. Van dit geld hebben we de 
helft van een afscheidingsnet betaald en zijn er 5 kwaliteitsrackets besteld! 
 
Groeten en tot ziens op donderdag! 
 



 
Biljart  
Ten eerste we hebben er 2 nieuwe leden bij voor de woensdagavond en donderdagavond daar zijn we 
uiteraard blij mee. We kunnen natuurlijk altijd nog meer leden gebruiken, dus denkt u er eens over of kom 
een keer kijken. We hebben momenteel 44 leden die spelen of op de dinsdagmiddag woensdagmiddag 
woensdagavond of donderdagavond. De contributie bedraagt ook dit seizoen weer 60 euro.   
 
We hebben, mede met de bijdrage die wij hebben gekregen vanuit de Fan-gelden, voor de nieuwe competitie 
2 nieuwe lakens  laten leggen en de banden zijn op nieuw gespannen. De biljarts lopen weer als een 
zonnetje. U heeft bij ons ook de mogelijkheid in de West-Friese Ouderen Competitie (WOC) te spelen.  
Op dit moment zitten Els Gelders, Cees Deckwitz,  Aad Stam en Ruud Veerman in de volgende ronde  
van de WOC welke in november gespeeld worden.  
Tot zover het nieuws van het biljartfront. 
 
Commissie Groen- & Onderhoud 
In de vorige nieuwsbrief hadden wij gemeld dat wij 26 mei de TL verlichting van de sporthal gingen 
vervangen door LED. Dat is gebeurd mede dankzij de medewerking van 3 ondernemers die hun rolsteiger 
belangeloos beschikbaar hebben gesteld. En natuurlijk de 15 vrijwilligers, die de werkzaamheden hebben 
verricht. De kosten bleven zo beperkt tot de aanschaf van 108  LED buizen. Iedereen dank daarvoor.  
 
Bij de werkzaamheden zijn de  TL armaturen geheel aangepast en voorzien van 1 lamp. Dit geeft de grootste 
besparing aan stroom, waardoor de verwachting is dat wij de kosten binnen 3 jaar hebben terugverdiend. 
En wij hebben nu een prachtig verlichte hal met een moderne uitstraling. 
 
Een andere grote klus was het vervangen van de CV voor de vloerverwarming van de sporthal. 
Het is een vreemd gezicht als je ziet hoeveel kleiner zo'n moderne ketel is ten opzichte van zijn 30 jaar oude 
voorganger. En dan ook nog minder gas gebruiken!. Gelijktijdig zijn de 2 circulatiepompen voorzien van een 
energiezuinige pompschakeling, zodat ze alléén draaien als de kachel brand.  
 
De dug out op het handbalveld is weer gerepareerd. Een deel van het dak en de muur waren er, tijdens een 
flinke stom, afgewaaid. Alle onderdelen bleken herbruikbaar dus wij hebben er alléén wat uren en klein 
materiaal in hoeven stoppen. Ook het weggewaaide ballen-/krijthok is terug op zijn plaats gezet. 
Op het trainingsveld van de voetbal waren 3 lichtmasten scheef gewaaid. De middelste was er het ergst aan 
toe en deze is verwijderd. De voorste en de achterste kunnen weer recht gezet worden. De voorste is al 
gelukt en de achterste wacht op de beschikbaarheid van de lasser. 
 
De stoppenkast met de stroomvoorzieningsinstallatie voor de kantine en buitenverlichting is vernieuwd. 
De oude was een ratjetoe. Nu zitten de schakelaars voor de lichtmasten buiten de meterkast en kan de deur 
weer dicht. Zo ziet de verzekering het ook graag.  
 
Direct rondom de sporthal hebben wij een paar keer gemaaid, dat doet Gemeente  Alkmaar namelijk niet. 
Alkmaar maait wel rondom het parkeerterrein. Dat zag er niet netjes uit, omdat zij niet onder het hek konden 
(bos)maaien, groeide het gras in het hek. Deze hekken zijn inmiddels hoger bevestigd, zodat ze nu wel 
eronder kunnen maaien. Ook het hek langs het handbalveld komt binnenkort aan de beurt. 
 
In de keuken van de kantine zijn wij achter de kastjes gekropen om te zien waarom het toch zo koud werd 
als het een beetje hard waaide. Wij hebben o.a. een dak doorvoer gevonden die erg ruim was. Deze is nu 
afgedicht. Wij gaan hier nog mee verder, want de temperatuur in de keuken en kantine kan soms enorm 
verschillen. Hierdoor brandt de kachel veel te lang en worden de radiatoren gloeiend heet.  
 
Tot zover onze overzicht van de gedane activiteiten. Gaan wij weer verder met de rest van onze lijst.  
                                                                                                          
 
 
 



Sponsorcommissie                                                                                                                                                       
De sponsorcommissie kijkt met een meer dan tevreden blik terug op het seizoen 2017/2018.  
In ons eerste seizoen hebben zich namelijk meerdere nieuwe sponsoren verbonden aan Sporting S en hebben 
veel bestaande sponsoren ervoor gekozen om het contract voort te zetten en zelfs uit te breiden met nieuwe 
sponsoruitingen. Op het sportterrein en in de kantine ziet u hier de resultaten van!  
Ook hebben wij afgelopen maand het partnerbord onthuld en is het 1e voetbalelftal gaan spelen in een 
nieuwe outfit welke beschikbaar is gesteld door deze partners. Al met al een jaar waarvan onze inspanningen 
zichtbare resultaten laten zien en daar zijn wij maar wat trots op en dankbaar voor! 
 
Momenteel zijn wij bezig om de laatste bestaande sponsoren te benaderen en over te zetten naar de nieuwe 
contracten. Daarnaast richten we ons ook op het opnieuw organiseren van de sponsoravond, seizoen 
2018/2019. Deze gaat begin 2019 plaatsvinden. Na het succes van vorig jaar met sprekers als Rolf Schrama 
en Gerard Hoetmer, zijn wij ook nu weer op zoek naar een inspirerende spreker. Alle suggesties hiervoor 
zijn uiteraard meer dan welkom! U kunt hiervoor ons mailadres: sponsor@svsportings.nl gebruiken.  
 
Uiteraard is elke steun van de club welkom, dus aanmelden als fan of sponsor kan ook via dit emailadres. 
Wij gaan dit nieuwe seizoen ook weer met volle kracht vooruit en hopen op aanhoudend enthousiasme om 
onze club gezond te houden! 
 

Activiteitencommissie 
Vanuit de activiteitencommissie hebben we einde seizoen weer een aangename afsluitdag voor de senioren 
georganiseerd. Een leuke groep deed mee aan footgolf, trefbal en volleybal. Vervolgens liep de koe een uur 
lang over het veld zonder te schijten. Geert ter Weijden was de gelukkige winnaar, omdat de koe na het uur 
op zijn kavel stond.  
In de komende periode zullen we diverse activiteiten organiseren, houd hiervoor het clubblad, website en 
sociale media in de gate! Ook zijn we bezig met de voorbereiding op de nieuwjaarsreceptie die weer 
onvergetelijk gaat worden! Heeft u inbreng voor de activiteitencommissie, dan kunt u in de kantine altijd 
iets in de ideeënbus doen !. 
 
Actieve groeten vanuit de activiteitencommissie! 
                                                                                
Als er ideeën voor aanpassingen of verbeteringen aan ons sportcomplex zijn of wilt u meer informatie over 
het penningmeesterschap, stuurt u dan uw aanbeveling of bericht naar sporthal@mijse.nl.  

 

Tot zover deze nieuwsbrief.  

 
Uw Algemeen Bestuur 

 
 

Ga voor het clubblad, alle wedstrijden, nieuws en 
achtergronden naar onze website  

 
www.svsportings.nl 

 
 


