
   Nieuwsbrief: 
 

Wij houden u op de hoogte………………  
 
 
Beste sportvrienden, fans, sponsors en dorpsgenoten, 
 
Hierbij de 7 de nieuwsbrief vanuit onze sportvereniging Sporting S……….met goed nieuws !!!  
We mogen eindelijk allemaal weer onze sport beoefenen !!!……….na bijna anderhalf jaar stilstand door  
het corona virus zijn we nu weer los.   
Nog niet alle corona maatregelen zijn helemaal weg, maar ze zitten sowieso het sporten niet meer in de weg. 
Maar wat heeft het lang geduurd en wat zijn we er aan toe met z’n allen.  
Toch hebben we niet helemaal stilgezeten op ons sportcomplex en er zijn evengoed de nodige dingen 
gebeurd. Tijd om u even helemaal bij te praten over algemene zaken en dingen die spelen binnen de  
afdelingen en commissies. Dus leest u verder: 
 
SV Sporting S / Mijse Sporthal Algemeen: 
 
Wij zijn als bestuur van de SV Sporting S & Stichting Mijse Sporthal al ruim 2 jaar in gesprek met 
Gemeente Alkmaar, daar waar het onze gebouwen betreft. Onze kantine en sporthal zijn gebouwd in de 
jaren ‘80 van de vorige eeuw. En hoewel we er door de jaren heen prima voor hebben gezorgd, zijn ze nu 
wel toe aan groot onderhoud. Het dak van de gebouwen moet (door nieuwe asbestwetgeving) worden 
vervangen en ook de dakgoten e.d. zijn nodig aan vervanging toe. De kosten voor dit groot onderhoud zijn 
erg hoog en mede daarom hebben wij Gemeente Alkmaar gevraagd hierin mee te denken.  
 

Alle sporthallen in de Gemeente Alkmaar zijn in hun bezit. Ze laten dit vastgoed vervolgens beheren door 
Alkmaar Sport N.V. Dit beheer gebeurt in samenspraak met mensen en verenigingen binnen Gemeente 
Alkmaar, zodat er toch ook sprake blijft van een lokaal karakter. De sporthal, kleedkamers en kantine in 
Schermerhorn vormen daarop nu echter nog een uitzondering, deze zijn van onze vereniging en stichting.   
 
Gemeente Alkmaar onderzoekt nu de mogelijkheden en voorwaarden om de gebouwen (en dus ook het 
onderhoud)  tot hun “Sport”vastgoed  te laten gaan behoren. Onlangs zijn de concept-jaarrekeningen van  
SV en Stichting over afgelopen seizoen aan de gemeente ter inzage gegeven. Gemeente Alkmaar is nu aan 
zet om een concreet voorstel op te stellen, waarbij wij vervolgens, in samenspraak met Alkmaar Sport N.V., 
het complex mede willen blijven beheren. Concreet moet u dan denken aan het zelf blijven runnen van de 
horeca in de kantine door Sporting S; het blijven schoonmaken van het complex en het meedenken en 
helpen invullen van het verhuren van de sporthal door onze eigen beheerders.    
  
Uiteraard gaan wij ervoor om dit tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden voor onze sportvereniging en 
leden te doen. Het streven is dat onze leden zo min mogelijk “last” te hebben van de veranderingen achter  
de schermen. Zowel op sportief gebied, als op sociaal en financieel gebied. Ook zullen wij Gemeente 
Alkmaar vragen om een stukje zekerheid voor de langere termijn, want we willen natuurlijk wel dat ons 
complex nog voor langere tijd blijft bestaan.  
 
Maar……..om de geruchtenstroom enigszins in te dammen………….er is nog NIETS beslist en natuurlijk 
gaan wij, als alles helemaal concreet is, dit voorleggen aan u allen in een speciale vergadering.           
  
Andere zaken dan nog die spelen: 
 



- We zijn in de maanden juli en september voor 5 avonden gastheer geweest voor de kickboks gala’s van 
Enfusion uit Alkmaar. Hiermee hebben we weer mooie inkomsten kunnen genereren voor sporthal en club. 
Want ondanks bovenstaande ontwikkelingen, draait alles natuurlijk wel gewoon door.  
-  We doen dit jaar weer mee aan de Grote Clubactie. Op zaterdag 18 september vanaf 10:00 komen wij 
namens de SV Sporting S weer bij u langs de deur met loten. Als u loten koopt steunt u onze hele vereniging 
maakt u bovendien kans op fantastische prijzen!. De loten kosten 3 euro per stuk.  
Wij bieden u dit jaar voor het eerst de mogelijkheid de loten via een QR-code te betalen als u een app van 
uw bank op uw telefoon heeft. 
 
- Ook zijn we weer ingeschreven voor de Rabo Club Support actie. Als u lid bent van Rabobank Alkmaar en 
Omstreken kunt u tussen 4 en 24 oktober stemmen op de website van de Rabobank voor steun aan onze 
club. Voor u een kleine moeite, maar voor ons een fijne financiële ondersteuning.    
 
- Tenslotte is onze beheerster zoals altijd op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de kantine van ons 
sportcomplex. Heeft u zin om u aan te sluiten bij onze kantine-vrijwilligers-groep, bel, app of mail met:   
 
Onze beheerster Liz Harders op 06 – 5334 4932 of op  sporthal@mijse.nl          
 
 
Hieronder leest u de bijdrage van de afdelingen en commissies.      
 
Veld- en Zaalvoetbal 
 
Beste allemaal, 
Weer een jaar voorbij en we zijn met z’n allen net begonnen aan een nieuw seizoen. 
Dit keer ziet het er beter uit en de eerste wedstrijden zijn inmiddels gespeeld. 
Wij (het bestuur) hebben alles weer voorbereidt en hopen op een ‘normaal’ seizoen. 
 
Een aantal zaken zijn gerealiseerd: 
- Onze tribune is gedeeltelijk opgeknapt door Bouwbedrijf Rik Haster, waarvoor dank!  
De selectie gaat, traditioneel, zorgen dat het er weer netjes uitziet. Piet Groot gaat nog even de banken 
schuren en lakken. 
- Er is een nieuw hekwerk rond het A-veld geplaatst. 
- Er is een regeninstallatie in/onder het veld gemaakt. 
- Het ballenhok is voorzien van nieuwe stellingen, zodat we alles beter kunnen rangschikken en alles een 
knap plaatsje kan krijgen. 
 
Zoals iedere vorige keer, vragen wij ook nu om vrijwilligers, om ons bij allerlei zaken te helpen. 
In het bijzonder nu ook de ouders van onze jeugd. Maar daar heeft u een mail over ontvangen. 
 
Heeft u vragen, mailt u dan naar: secretaris.sps@gmail.com 
Hij zal u trachten (eventueel na bestuurlijk overleg) een passend antwoord te geven of een oplossing te 
bieden. 
 
Tot zover, tot ziens, binnen of buiten de lijnen en in de zaal of kantine! 
 
Een fijn seizoen toegewenst! 
 
Bestuur afdeling Veld -en zaalvoetbal. 
 
 
 
 
 
 



Handbal  
 
Beste mensen, 
Ook wij bij de handbal zijn inmiddels weer begonnen aan het spelen van ons favoriete spelletje.  
We hebben er met z’n allen lang naar toe geleefd, maar nu kunnen we dan weer sportief lekker aan de slag.  
Er wordt weer getraind en wedstrijden worden weer gespeeld. Heerlijk !!. 
 
Wij willen nogmaals onze leden bedanken voor de steun die we in deze moeilijke periode hebben gehad.  
Heel fijn dat jullie achter de club zijn blijven staan. 
 
De samenwerking het SSV is nog steeds uitstekend en ook daar zijn we erg blij mee. Zo kunnen we toch 
redelijkerwijs iedereen in zijn eigen leeftijdscategorie laten handballen. Wel zitten we nog zeer verlegen om 
mensen die af en toe een wedstrijdje willen fluiten. Dus graag zien wij daarvoor uw aanmelding tegemoet bij 
ons op sportings@handbal.nl of belt / appt u even met onze voorzitter Rogier Borsjes (06 2146 8331).   

Wij wensen iedereen een fijn en sportief seizoen toe.  

Badminton 
 
Bericht van de afdeling badminton 
Het badminton seizoen is weer begonnen! Wij hopen natuurlijk dat we nu eindelijk weer een volledig 
seizoen kunnen spelen. Om de verloren uren te compenseren hebben we in het begin van de zomer nog 
gespeeld, hier was veel belangstelling voor. Bovendien hebben we besloten om aan bestaande leden dit 
seizoen geen contributie te vragen. Tot onze vreugde hebben we afgelopen seizoen een aantal nieuwe leden 
mogen verwelkomen, waaronder een aantal jongere spelers. 
 
Tenslotte willen wij iedereen uitnodigen om een keer bij ons te komen kijken om de sfeer te proeven en een 
shuttletje mee te slaan. Wij spelen op de woensdagavond vanaf 20:00. Vanaf 21 oktober verhuizen we naar 
de donderdag om 20:15. We hebben speciaal voor nieuwe leden (maar ook voor de andere leden) een trainer 
gevraagd. Die komt de eerste weken badminton training geven. 
 
Hopelijk tot ziens in de sporthal ! 
 
Groeten van het bestuur 
 
Biljart  
 
Beste leden, 
Eindelijk mogen we weer biljarten in de Sporthal en kunnen de ballen weer rollen over het groene laken. 
Op 7 september starten we de competitie. We spelen dit seizoen over 3 dagdelen t.w. dinsdagmiddag 
woensdagmiddag en woensdagavond. De donderdag is vervallen.  
 
We kunnen nog steeds leden erbij hebben misschien is het wat voor u om gezellig te biljarten u kunt ook  
een keer komen kijken. De kosten voor een heel seizoen zijn € 60,-. 
 
Het bestuur wenst u goed en sportief seizoen. 
 
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 Biljart Bestuur  
 
 
 
 



 
Commissie Groen, Onderhoud & Gebouw  
 
Ondanks de ellende die we allemaal hebben ondervonden door het corona-virus, heeft de Commissie Groen, 
Onderhoud & Gebouw niet helemaal stil gezeten. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn 
we altijd wel bezig om dingen op te knappen. Zo hebben we een deel van de buitenkant van de kantine 
voorzien van een nieuwe houten bekleding. Dit was hard nodig omdat deze door weer en wind flink is 
aangetast. We zijn nog niet helemaal klaar, maar de eerste vernieuwing is al vast weer mooi gelukt.  
 
Dor alle perikelen met Gemeente Alkmaar die spelen en waar u in het algemeen deel over hebt kunnen 
lezen, beperken wij ons nu tot het echt noodzakelijke deel van het onderhoud. Daar valt de bekleding van  
de buitenkant zeker onder, omdat we anders te maken krijgen met lekkage.  
 
In het kader van het groen is weer gemaaid en gesnoeid. Zo maaien we nu zelf het oude B-veld, om te 
zorgen dat deze gebruikt kan blijven worden voor sport en spel door onze dorpskinderen. De frequentie 
waarin de gemeente dacht te gaan maaien (max 3x per jaar), voldeed niet aan onze ideeën, dus hebben we 
dit maar zelf in de hand genomen.  
    
Zo ziet u, wij gaan rustig door in onze commissie…………. 
                                                                                     
Sponsorcommissie                                                                                                                                                        
 
Wij waren in de vorige nieuwsbrief op zoek naar versterking voor onze commissie. We hebben inmiddels 
iemand gevonden die ons is komen versterken, maar er kan altijd nog wel iemand (liefst een dame) bij !  
Dus nogmaals: Vindt u het leuk om op deze wijze uw 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 
Sander (06-21154242).  
 
 Binnenkort meer over hoe we de draad weer oppakken vanaf dit nieuwe seizoen 2021-2022.  
 
Vriendelijke groeten van de Sponsorcommissie.   
 
Activiteitencommissie  
 
We zijn het seizoen net weer vers begonnen, na een lange periode waarin we niks hebben mogen 
organiseren, vanwege het wel bekende virus. Onze eerste focus ligt vooralsnog op de nieuwjaarsreceptie die 
naar alle waarschijnlijkheid georganiseerd gaat worden op 8 zaterdag 8 januari 2022. Binnenkort steekt de 
commissie de koppen voor het eerst weer eens bij elkaar, om te kijken over er voor die tijd nog dingen 
mogelijk zijn. Vooralsnog gaan we eerst allemaal weer eens lekker onze sport bedrijven. 
 
Met vriendelijke groet de Activiteitencommissie 
 
                                                                            

 

      Tot zover deze nieuwsbrief. 
 
 

Uw Algemeen Bestuur 
 


