Nieuwsbrief:
Wij houden u op de hoogte………………
Beste sportvrienden, fans en dorpsgenoten,
Hierbij de 5de nieuwsbrief vanuit onze sportvereniging Sporting S. We zijn inmiddels alweer in de
winterstop van seizoen 2019-2020 aanbeland en er is binnen de afdelingen en commissies dan ook weer het
nodige gebeurd. Dus vooral voor hen die dit allemaal nog niet hebben vernomen via onze website; ons
digitale clubblad; of Facebook pagina deze volgende papieren editie. Zo rond de Kerst toch best leuk om
weer van alles op de hoogte te zijn.
SV Sporting S / Mijse Sporthal Algemeen:
Op 22 november 2019 hebben wij tijdens de Algemene Ledenvergadering seizoen 2018-2019 afgesloten.
Het Algemeen Bestuur is blij dat de voorspelling in de vorige nieuwsbrief, ook nu weer is uitgekomen.
Opnieuw is ook in seizoen 2018-2019 een prima resultaat neergezet. We hebben het gewoon opnieuw
uitstekend gedaan met z’n allen.
Op dezelfde Algemene Ledenvergadering kwam echter ook naar voren dat het steeds lastiger wordt om ons
vrijwilligersbestand op peil te houden. Zeker daar waar het mensen betreft die achter de bar in ons sportcafé
willen staan. We houden nog steeds stand, maar er komt volgend seizoen wellicht een moment, dat we aan
de ouders van onze op zaterdag sportende kinderen moeten vragen of ze ook een paar uurtjes kantinedienst
willen gaan draaien. We houden u op de hoogte.
Afgelopen zaterdag, 14 december 2019, hebben we na lange tijd weer eens een evenement mogen
organiseren in onze sporthal. In dit geval een Kickbox Gala uit de Enfusion serie. Een groots opgezet Gala,
met tribunes en een heuse videowall in onze sporthal. Mede dankzij onze talloze vrijwilligers zijn we er
weer in geslaagd om dit op een uitstekende manier te organiseren. Dank aan een ieder die hier zijn steentje
aan heeft bijgedragen.
We blijven onze hulpkreet herhalen in deze nieuwsbrief.
We zijn altijd op zoek naar mensen die onze kantine-vrijwilligers-groep willen komen 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
Eerst weer even een update over onze voorzitter Niels.
Qua gezondheid zit Niels in de bekende hoek waar de klappen vallen.
Maar…hij is er gelukkig nog en we hopen dat hij toch binnen afzienbare tijd weer kan aanschuiven/rijden
in onze bestuurskamer. Daarover gesproken, Het bestuur van de voetbalafdelingen heeft de handen uit de
mouwen gestoken en de bestuurskamer een metamorfose gegeven. Je wordt er gewoon blij van als je er
binnenloopt !.

Ook is een nieuw hekwerk tussen de bomen langs het A-veld geplaatst, door een deel van de selectie.
Prima werk alle betrokkenen. We zijn als afdeling ook heel blij met de diverse commissies.
Zij zijn vaak achter de schermen druk bezig met onderhoud, sponsors, activiteiten en beheerszaken.
Zij zijn voor onze sportvereniging onmisbaar en een kers op de taart. Dank aan allen!!
We hebben in loop van dit jaar versterking gekregen in de personen Lars Insing en Jan Jonk.
Daar zijn we erg blij mee als bestuur, maar we zoeken ook nog steeds mensen die ons af en toe willen
helpen bv bij de poortverloting of ontvangst van scheidsrechter/ tegenstander.
Niet alleen gezellig, maar ook leuk om betrokken te zijn.
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar iemand die de taken van Richard (mede) kan overnemen qua
jeugdzaken. (U staat hier zeker niet alleen voor).
We hebben onlangs onze ledenvergadering afdeling voetbal en zaalvoetbal gehad en wat wel jammer is, dat
deze jaarlijkse vergadering maar door een handjevol mensen bezocht wordt. Het bestuur steekt veel vrije tijd
in voetbalzaken en het zou leuk zijn als we dit één keer per jaar samen kunnen bespreken.
Een update over onze veldelftallen:
Ons Vlaggenschip is tot nu toe bezig aan een goed seizoen. Zij draaien goed mee in een leuke
competitiegroep. (Op moment van schrijven, 16 dec. op de 6e plaats).
Onze trainer Milton heeft het naar zijn zin en we gaan binnenkort aan tafel of we wederom kunnen
verlengen.
De andere elftallen gaan een beetje zoals vorig jaar rond deze tijd.
* Ons 2e elftal doet het goed. Zij draaien mee in de top van hun competitie.
* Onze veteranen gaan iets minder en zijn afgezakt naar de onderste middenmoot.
De jeugd doet het goed en de samenwerking met SSV verloopt prima.
Samen met SSV is een betaalde jeugdtrainer in dienst genomen en dat werpt ook zo zijn vruchten af.
De jeugdcompetitie t/m JO10 zijn nu in 4 perioden verdeeld. Na elke periode worden de teams opnieuw
ingedeeld om te voorkomen dat ze lange tijd in een poule zitten waarin ze veel verliezen of winnen met
grote cijfers. JO11 en JO12 werken met 3 perioden en de andere teams met 2 perioden (najaar en voorjaar).
We zijn ondertussen in de winterstop beland, maar hier nog even een overzicht van onze combiteams:
* JO8-1 is een nieuw team. Wisselend succes.
* JO10-2, gestart in 4e klasse, nu gepromoveerd naar 2e klasse en ze hebben het daar zwaar.
* JO12-1, 3e geëindigd in de bekerpoule, voetbalt nu in de 3e klasse.
* JO14-1, 4e klasse en middenmoter.
* JO15-1, in een poule met GSV en Graftdijk. Dat zijn mooie derby’s!
* JO17-1, moeilijke start en staat helaas bijna onderaan, maar dit willen zij rechtzetten in de
voorjaarscompetitie!
* JO19-1, 1e in de poule in hun laatste jaar als juniorenteam.
Genoeg te zien dus op onze velden in Schermerhorn en Stompetoren.
De afdeling Zaalvoetbal gaat zo ook weer z’n gangetje. Die ga ik in de volgende nieuwsbrief meer
uitlichten. Dan wil ik u ook weer een paar gebruikelijke “huishoudelijke” zaken voorschotelen:
* Voor de afdelingen kunnen wij zeker nog nieuwe leden gebruiken om de huidige teams wat meer lucht te
geven. U bent vrij om eens te komen kijken en/of een keer mee te trainen.
* Als u denkt dat u misschien als vrijwilliger van dienst kan zijn bij ons kleine, gezellige bestuurs-team,
bent u van harte welkom.
Voor info kan u altijd terecht bij één van de bestuursleden. Deze staan altijd vermeld op pagina 2 in de
Revue en zijn aanwezig bij (de meeste) wedstrijden. Graag zien wij u buiten en/of binnen de lijnen bij onze
afdelingen!

Handbal
Wij willen allereerst iedereen bedanken die via de Rabobank Clubkas op ons hebben gestemd hebben.
Het heeft voor ons weer een leuk bedrag bijna € 250,= opgeleverd. Onze leden zijn hier erg blij mee.
Dit helpt ons om de contributie laag houden en nieuwe trainingsmaterialen kopen.
Onze samenwerking met SSV verloopt nog steeds uitstekend. De besturen zijn steeds meer in elkaar
verweven, zodat we goed op één blijven zitten.
Onze D1 em B1 jeugd, alsook Dames 1 en DMW2, hebben allemaal nieuwe tenues vanuit ons
sponsorcollectief mogen ontvangen. Iedereen is hier heel blij mee.
We hebben inmiddels ook onze kerststukjes actie weer gedaan en zoals het de laatste jaren altijd gaat, waren
we er binnen een tijdsbestek van 2 uur al weer helemaal doorheen en hebben we niet eens iedereen kunnen
bereiken. Dank u allen weer zeer, hopelijk staat het mooi in uw huiskamer tijdens deze Kerst.
Toch is er ook nog een minder bericht te melden. Helaas hebben alle huidige bestuursleden aangegeven er
om verschillende redenen mee te willen stoppen. Op dit moment van schrijven zijn we hard op zoek naar
nieuwe bestuursleden, maar die hebben wij nog niet kunnen vinden. Wij blijven hier actief mee bezig, omdat
wij als bestuur het zeer belangrijk vinden dat de afdeling handbal blijft bestaan!
Dus voelt u zich verbonden met onze afdeling en lijkt het u leuk om actief te zijn voor de handballeden, dan
zijn wij op zoeken naar U !. Neemt u daarom gerust contact op als u met vragen zit. Dit kan via email:
sportings@handbal.nl of bel: 06- 46463364 (Gea). Wij nemen dat zo snel mogelijk contact met u op.
Badminton
De afdeling badminton is dit seizoen voortvarend begonnen.
Met het geld dat we van de fans van Sporting S hebben ontvangen hebben we een flyer actie gehouden.
Dit heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd.
Dankzij dit geld hebben we de nieuwe leden ook 7 weken een trainer aan kunnen bieden.
Dank aan alle fans van Sporting S !
Wij spelen momenteel op de woensdag avond om 20:00 uur.
Vanaf 2 april gaan we spelen op de donderdag om 20:00 uur.
Wij hebben nog ruimte voor meer leden. Dus nodigen we iedereen uit om eens te komen kijken of het wat
voor je is. Badminton ervaring is niet nodig, rackets en shuttles zijn aanwezig.
En voor het geld hoef je het niet te laten, de contributie is momenteel slechts 50 euro voor een heel seizoen!
Groeten (en hopelijk tot gauw) van de afdeling badminton.
Biljart
Met de biljartclub gaat het goed. Financieel draaien we goed mede als gevolg van de sponsorgelden.
We hebben er weer een nieuw lid bij Peter Wenning uit Stompetoren. Maar we kunnen nog steeds nieuwe
mensen plaatsen. Komt u daar gerust een keer kijken, mocht u interesse hebben. Afgelopen seizoen hebben
we 2 leden helaas moeten verliezen door overlijden, te weten Piet Stroet uit de Beemster en Lau Bakker uit
Purmerend. Zeker Lau was al heel lang lid en het is goed om daar even bij stil te staan.
Momenteel spelen we met 38 leden in de competitie in 4 dagdelen en iedereen knokt voor de punten.
We spelen een wintercompetitie en een voorjaarscompetitie
In april spelen we met 8 leden om het kampioenschap van Sporting S.
In de WOC (West-Friese Ouderen Club ) spelen Aad Stam en Els Gelders voor de 2de ronde in de
persoonlijke. Vermeldenswaardig vorig seizoen 2018/19 werd Aad Stam 3de in de PK van de WOC.
Ook spelen we met 2 teams in de WOC. Team 2 draait goed staat boven aan maar team 1speelt minder goed.
Tot zover het nieuws van het biljartfront.

Commissie Groen, Onderhoud & Gebouw
De commissie Groen, Onderhoud & gebouw heeft in augustus met 8 man een grote klus geklaard .
De dakbedekking van het platte kantinedak is toen in 2 dagen vervangen.
Deze dakbedekking lag er al vanaf de bouw van de kantine op en was dus dringend aan vervanging toe.
Wij hebben de gelegenheid gebruikt om het dak ook goed te isoleren en de overtollige ventilatieopeningen
zijn weg gehaald. Het dak voldoet nu weer aan de huidige isolatie-eisen voor een plat dak.
In september zijn de laatste ramen van de kantine voorzien van dubbel glas.
De besparing op gas voor de verwarming valt na deze maatregelen tegen. Dat komt misschien ook doordat
er een storing in de kleppen van de cv zat. Dat is provisorisch opgelost. Binnenkort bouwen wij een filter in
de CV leiding, dan moet het probleem definitief zijn opgelost.
Andere klussen waren: het vernieuwen van de afgebroken beveiligingspalen bij de sporthal ingang en het
plaatsen van andere fietsrekken. Deze fietsrekken staan op één pijp waardoor ze veel makkelijker zijn
schoon te houden en er geen gras in kan groeien.
Begin december hebben we naast en achter de sporthal het groen weer eens aangepakt en opgeknapt.
Voor het komende jaar staan alweer enige projecten op stapel, zoals het vervangen van (een deel) van de
dakgoten van onze sporthal. Wordt wederom vervolgd.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie kan terugkijken op een positief vorig seizoen waarin we niet stilgezeten hebben.
Zo zijn inmiddels alle bestaande sponsoren benaderd en zijn er met hen nieuwe contracten afgesloten voor
de komende jaren. Prachtig natuurlijk dat zij zich opnieuw willen blijven binden aan onze sportvereniging
door middel van mooie sponsoruitingen. Heeft u de nieuwe middenstip op het veld in onze sporthal al
bewonderd?
Het huidige seizoen gaan we ons vooral richten op het organiseren van opnieuw een aantrekkelijke
sponsor-/fanavond en het enthousiast maken van nieuwe sponsoren. Dus......
- Wilt u graag dat uw bedrijf ook met een mooi bord of sticker te zien is op ons sportcomplex? Of wil u zich
aanmelden als Fan van Sporting S. Neem dan vooral contact met ons op via sponsor@svsportings.nl.
- Weet je een leuke spreker voor de sponsor-/fanavond? We horen het graag!
Fijne kerstdagen en een gelukkig en sportief 2020!!
Activiteitencommissie
Vanuit de activiteitencommissie kunnen we terugkijken op een mooi jaar. We hebben beproefde recepten
georganiseerd; nieuwjaarsreceptie, Mijse zaalvoetbaltoernooi en de afsluitdag. De afsluitdag had dit jaar een
iets ander jasje. Waar we voorgaande jaren ‘Waar schijt de koe’ deden, lieten we dit jaar eendjes los voor
een heuse ‘Badeendjesrace’. Al met al waren het gezellige activiteiten.
Vorige maand hebben wij voor het eerst een vrijwilligersavond georganiseerd. Hierbij waren al de
vrijwilligers uitgenodigd. Een zeer geslaagde avond waarbij de vrijwilligers in het zonnetje gezet zijn.
Volgend jaar gaan we natuurlijk door met diverse activiteiten. De eerste komt er al weer snel aan!
De nieuwjaarsreceptie 2020 zal zijn op zaterdag 4 januari 2020. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te
zijn. We gaan weer volleyballen, dit jaar met een twist (!). Opgeven kan via het e-mailadres
activiteiten@svsportings.nl!
Tot zover deze nieuwsbrief.

Wij wensen u hele Fijne Feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe !!
Uw Algemeen Bestuur

