Nieuwsbrief:
Wij houden u op de hoogte………………
Beste sportvrienden, fans, sponsors en dorpsgenoten,
Hierbij de 6 de nieuwsbrief vanuit onze sportvereniging Sporting S. We leven inmiddels sinds half maart van
dit jaar in bijzondere en onzekere tijden. Het Covid-19 (Corona) virus heeft ons alweer maanden in zijn
greep. Alle sportbeleving werd abrupt stopgezet en onze complete accommodatie ging op slot. Velden dicht,
sporthal & kantine dicht. Alles gewoon boem klaar. Inmiddels gaat alles in Nederland heel geleidelijk weer
open, zo ook in de sport. De jeugd tot 18 jaar mag gelukkig weer trainen en partijtjes spelen. De senioren
alleen trainen/sporten volgens de daarvoor opgestelde protocollen. Het is een begin, maar meer ook niet.
We hopen vanaf 1 september weer in competitieverband te kunnen sporten, al zullen er ook dan nog wel
restricties zijn. De nieuwe regels per 1 juli gaan wat dat betreft alweer een heel stuk de goede richting op.
Wat er inmiddels nog wel is gebeurd binnen de afdelingen en commissies kunt u hieronder lezen.
Zo willen we u toch weer op de hoogte houden van wat er speelt.
SV Sporting S / Mijse Sporthal Algemeen:
Op 4 januari 2020 hebben wij weer de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden, in onze kantine van
Sportcafé De Mijse. Het was weer ouderwets gezellig met een leuk programma, muziek van DJ Melle en
het altijd gewaardeerde Rad van Fortuin. Zo konden we 2020 vrolijk beginnen, nog niet wetende wat er aan
zat te komen.
Na de winterstop gingen alle competities weer van start en waren onze sportende leden, ieder op zijn eigen
niveau, weer sportief bezig in hun sport naar keuze. Vanuit het bestuur werden de sponsors en fans weer
gevraagd hun bijdrage te leveren en ook dat ging weer naar wens. We gingen gewoon met zijn allen
opnieuw een uitstekend seizoen 2019-2020 tegemoet, zoals we dat de laatste jaren zowel sportief als
financieel gewend waren.
En toen kwam Corona !!............en stond alles stil.
Langs deze weg willen wij alle leden, sponsors en fans bedanken voor hun support.
Tot op heden heeft nog niemand zich gemeld met de vraag om gelden te retourneren, naar aanleiding
van de ontstane situatie. Mede hierdoor kunnen we de doorlopende kosten van onze sportvereniging en
sporthal gewoon blijven betalen. Ook vanuit Gemeente Alkmaar en het Rijk is financiële hulp geboden,
om deze crisis met elkaar goed door te komen. We zullen de begroting van dit seizoen niet halen, maar
op deze manier blijft het te lijden verlies wel overzichtelijk. Nogmaals allemaal heel veel dank.
Hieronder leest u de bijdrage van de afdelingen en commissies.
Veld- en Zaalvoetbal
Beste allemaal,
We hebben een aantal zaken te melden in deze nieuwsbrief.
Geen winnaars en geen verliezers deze competitie.
We hopen op eenzelfde indeling als afgelopen seizoen, maar dat weten we nog niet zeker.

We hebben een opvolger voor de taken van Richard Knoop gevonden als aanspreekpunt en regelneef voor
onze jeugd. Niels Molenaar gaat dit op zich nemen. We gaan hem voordragen voor ons bestuur bij de
eerstvolgende ledenvergadering. Richard blijft de secretariële zaken doen en ook als bestuurslid aan.
We zijn hier zeer blij mee!
Het volgende punt is dat onze voorzitter Niels Kentie (na een goed gesprek) heeft besloten om zijn taken
neer te leggen. Het was een moeilijk besluit, maar zijn lichamelijke toestand en zijn drukker wordende
toekomst (waaronder meer tijd voor zijn gezin nemen) heeft de doorslag gegeven.
Natuurlijk betreuren we dit besluit, maar we hebben ook veel respect voor zijn beslissing!
Niels kwam ruim 11 jaar geleden bij ons bestuur als opvolger van Rogier Borsjes en als leek op
voetbalgebied. Korfbal was zijn sport, als ik me goed herinner, maar hij was bestuurlijk een kanjer.
Hij blijft natuurlijk altijd welkom en we zullen hem missen!
Als de barre tijden een beetje achter ons liggen, gaan we nog passend afscheid van hem nemen.
De eerstvolgende ledenvergadering krijgt dus een belangrijk punt op de agenda.
Wie wil voorzitter worden van de afdeling veld- en zaalvoetbal.
Gegadigden kunnen zich aanmelden bij onze secretaris René Vlaar.
Ook voor alle andere vragen kunt u hem mailen: secretaris.sps@gmail.com
Hij zal trachten (eventueel na bestuurlijk overleg) u een passend antwoord te geven of een oplossing te
bieden.
Tot zover, tot volgend seizoen, binnen of buiten de lijnen op het veld en in de zaal of kantine!
Een fijne zomer toegewenst!
Bestuur afdeling Veld -en Zaalvoetbal.
Handbal
Beste mensen,
En toen…………. kwam ook bij de handbal alles, tot schrik van de leden, stil te staan.
We werden geleefd en mochten een heleboel niet meer. Wedstrijden en trainingen kwamen stil te liggen.
Ons D1 jeugdteam lag op koers om vliegend kampioen te worden. De laatste 3 wedstrijden tegen de
onderste in de poule moesten met vlag en wimpel gewonnen worden door het team. Alle plannen lagen bijna
al op tafel hoe dit gevierd ging worden. Maar helaas….diepe teleurstelling bij het team.
Echter voor ons en het team zijn ze gewoon kampioen !.
We zijn nu alweer op de goede weg. De jeugd mocht als eerste weer trainen en dat gingen ze !.
De eerste training gingen ze helemaal los. Wel hielden zij zich keurig aan de regels die golden.
Na enkele weken mochten ook de dames tot 18 jaar weer trainen. Ook hier keurig volgens de regels.
Wij willen langs deze weg ook al onze leden bedanken voor de steun die we in deze periode hebben gehad.
Heel fijn dat u allemaal achter uw club bent blijven staan.
Helaas voor onze afdeling hebben voor het nieuwe seizoen flink veel leden hun lidmaatschap opgezegd.
Voor de meeste teams was dit geen probleem, maar voor de senioren was het 1 grote puzzel.
Uiteindelijk hebben de handbalbesturen van Sporting S en SSV de knoop doorgehakt.
Hopelijk verloopt het naar ieder z’n wens en kunnen deze dames volgend seizoen weer met veel plezier
beginnen met handballen. Ondertussen weten wij ook dat het nieuwe seizoen van start kan gaan na de
vakantie. Hoe dat er precies gaat uitzien is nog niet helemaal duidelijk. Zodra dit bekent is gaat er
een bericht uit naar alle handballeden.
Dit bijzondere seizoen 2019-2020, betekent ook het einde van het handbalbestuur in zijn huidige vorm.
Fietje, Cor, Tineke en Gea nemen na heel veel jaren besturen van de afdeling afscheid.

We zijn bezig om dit seizoen af te ronden en gaan voor onze vakanties nog om tafel om voor een goede
overdracht te zorgen naar een nieuw bestuur onder voorzitterschap van Rogier Borsjes. Het nieuwe bestuur
treedt aan met ingang van het nieuwe seizoen 2020-2021. Hopelijk gaan zij, in goede samenwerking met
afdeling Handbal van SSV, een mooie toekomst tegemoet.
Via deze weg willen wij alle leden bedanken voor het vertrouwen van afgelopen jaren. Wij hebben dit met
heel veel plezier gedaan voor onze leden. Wij wensen Rogier en zijn mede bestuurders heel veel succes en
plezier toe met het besturen van onze afdeling.
Wij wensen iedereen een fijne en gezonde vakantie toe en tot volgend seizoen!

Badminton
Bericht van de afdeling badminton
Helaas hebben we de afgelopen maanden niet meer kunnen badmintonnen door de Corona crisis.
Maar…………we kregen het bericht van de badmintonbond dat het weer mogelijk is om vanaf 1 juli te
badmintonnen. Normaal gesproken is het seizoen al lang afgelopen, maar we willen in de zomer toch nog
gaan spelen. Voor veel mensen kan de zomervakantie niet doorgaan, dus misschien een leuke afleiding.
Daarom nodigen we iedereen uit om in de maanden juli en augustus te komen badmintonnen
Wij spelen op de donderdag avond om 20:00. Uiteraard in onze eigen Sporthal Mijse.
We vragen een bijdrage van slechts 10 euro, zonder verdere verplichtingen.
Rackets en shuttles zijn aanwezig.
Voorwaarde is dat er voldoende belangstelling is, maar we hebben al veel positieve reacties gekregen,
Verder moeten we ons natuurlijk aan de veilheidsmaatregelen houden, al zijn die gelukkig inmiddels
alweer een flink stuk minder ingrijpend. Graag tot ziens.
Groeten van het bestuur
Biljart
Beste Biljart vrienden en vriendinnen,
Als gevolg van de corona crisis hebben we afgelopen seizoen geen kampioenschap kunnen spelen.
Jammer voor de leden die bovenaan stonden op dat moment maar dat is even niet anders.
Op 1 september gaat vermoedelijk de sporthal weer open en kunnen we de nieuwe competitie weer starten.
Hopelijk zien we elkaar dan weer in een goede gezondheid.
We hebben als bestuur besloten in de nieuwe competitie de zelfde caramboles te maken welke u in het
seizoen 2019-2020 heeft gemaakt.
Dus geen verhoging of verlaging van het moyenne.
We hebben voor de afgelopen Paasdagen namens de biljartclub voedselpakketten afgeleverd bij de
voedselbank in Alkmaar. Dit werd zeer gewaardeerd.
Verder wensen wij u een goede zomer met toch nog wat vakantie gevoel tot 1 september.
Wilt u als biljarter nog iets weten of vragen, mail dan even met Sjaak Jonk op sjaak.jonk@quicknet.nl
Bellen of appen mag natuurlijk ook naar 06 - 1796 2605.
Het Bestuur biljart.
Commissie Groen, Onderhoud & Gebouw
"Elk nadeel heb ze voordeel", zei Johan Cruijff.
En hij had gelijk, want het is door Corona een groot nadeel dat wij niet kunnen sporten of kijken naar onze
sporters. En niet gezellig in de kantine kunnen nazitten.
Maar er is ook een voordeel. Nou ja een voordeeltje, namelijk dat wij nu kunnen uitzoeken waar wij bij
Sporting S de energie (gas en elektra) voor gebruiken.
Normaal zetten wij na het seizoen niet zoveel energieverbruikers uit. Dat hebben wij nu wel gedaan.

1. Vanaf april de centrale verwarming van de sporthal uit.
2. De cv van de kantine veel lager dan normaal, de afzuiging uit.
3. Bijna alle koelkasten zijn leeg en uitgezet en nog slechts 2 vriezers staan aan.
Toch blijkt dat nog steeds ongeveer 1200 Watt aan energie wordt verbruikt.
Om te weten te komen welke apparaten nu nog stroom afnemen, gebruiken wij een energiemeter.
Met de energiemeter meten wij, van alle apparaten waar een stekker aan zit, een week lang het verbruik.
Daar zijn wij een jaar geleden al mee begonnen, maar dat duurt nog wel even want er zijn 82
stroomverbruikers (bv. de sporthal met 108 lampen is 1 stroomverbruiker).
Een voorzichtige conclusie is dat wij misschien een 10-tal zonnepanelen op het dak van de kantine moeten
leggen. Dan kunnen wij in ieder geval die 1200 Watt zelf opbrengen.
Maar vooralsnog blijven wij eerst meten om te zien of wij die 1200 Watt nog kunnen verlagen.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat wij de dakgoot van de sporthal gaan repareren.
Daar zijn wij inmiddels mee begonnen; van het eerste, slechte deel is het hout vernieuwd en nieuw zink
gemonteerd.
In de cv-ruimte is de bedrading netjes gemaakt, er hingen veel draden in de lucht.
De achterste lichtmast van het trainingsveld is rechtgezet, de bevestiging in de grond was deels verroest.
Dat is vernieuwd.
Rondom de sporthal heeft de commissie gemaaid en gesnoeid.
U ziet het. Corona of niet, wij gaan rustig door in onze commissie………….
Sponsorcommissie
Wij zijn op zoek naar versterking binnen onze commissie! Vind je het leuk om op deze wijze je steentje
bij te dragen aan Sporting S? Neem dan vooral contact met ons op door een mail te sturen naar
sponsor@svsportings.nl of te bellen met 06-20034084 / 06-27037800.
Alle sponsoren en fans ontvangen binnenkort van ons een aparte e-mail over de stand van zaken.
Vriendelijke groeten van de Sponsorcommissie.
Activiteitencommissie
Dit seizoen hebben we voor het eerst de vrijwilligersavond georganiseerd. Dit was een zeer geslaagde avond
waarbij we iedereen die betrokken is bij Sporting S kennis hebben laten maken met het casino.
Hier kijken we dan ook met veel trots op terug. Dit is zeker iets wat we nog een keer willen laten terugkeren.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is volleybal met een twist geïntroduceerd. Door de netten dicht te maken was
het lastig om de tegenstanders te zien waardoor het toch een ander spelletje werd.
Echter hebben we daarna veel dingen niet kunnen doen. Denk aan het zaalvoetbaltoernooi en de afsluitdag,
die door de bekende omstandigheden geen doorgang konden vinden. We hopen dit na de zomer wel weer op
te kunnen pakken !

Tot zover deze nieuwsbrief.
Wij wensen u een hele fijne zomer toe en hopen aan het begin van het nieuwe seizoen
allemaal weer te zien !!
Uw Algemeen Bestuur

