Jaaroverzicht algemene gegevens
Samenstelling bestuur per 01-01-2016
Algemeen bestuur
Voorzitter
Jan Muijs
Penningmeester
Marcel de Leijer
Ledenadministratie
Mariska Hauwert
Secretariaat
Thea van Duijn
Henk van den
Leden
Kommer
Jan Vinke
Marcel Groot
Gymnastiek
Voorzitter
Jan Muijs
Secretariaat
Thea van Duijn
Penningmeester
Marcel de Leijer
Henk van den
Technische commissie
Kommer
Leden

Voorzitter
Secretariaat
Wedstrijdsecretariaat
Bestuurslid

Badminton
Jan Vinke
Marcel Groot
Mirella Vierveijzer

Aanbod seizoen 2014/2015
Dag

Onderdeel

Leiding

Maandag

Dames Conditiefit Winkel

Dorien Sijbenga

Locatie
Tijden
Sportcentrum
Winkel
13.30 - 14.30 uur

Woensdag

Streetdance
Badminton Jeugd

Sonja Donk
Wiljan Benedick

Gymzaal NN
Niedorphal

15.15 - 19.30 uur
19.00 - 20.00 uur

Badminton volwassenen
Dames conditiefit

Harry van de Brink
Ellen van der Kroon
Erica Welp/Marian
Welp

Niedorphal
Gymzaal NN

20.00 - 23.00 uur
19.30 – 20.30 uur

Gymzaal NN

15.00 – 20.30 uur

Vrijdag

Gymnastiek Jeugd N.Niedorp

Ledenaantal
Aantal leden per
gym jeugd
streetdance jeugd
gym volwassenen
badminton jeugd
badminton volwassenen
dubbel lid.
Totaal ledenaantal

jan-12

jan-13

jan-14

jan-15

Jan-16

144
64
30
20
62
320
-4
316

129
79
25
17
68
318
-6
312

115
80
26
16
64
301
-8
293

88
58
24
14
68
252
-4
248

80
63
27
15
61
246
-4
242
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Contributie seizoen 2015/2016
Onderdeel
Gymnastiek/streetdance jeugd t/m 18
jaar

Contributiebedrag
€ 100,50

badminton jeugd t/m 18 jaar

€ 90,50

gymnastiek volwassenen

€ 120,00

badminton volwassenen

€ 120,00

inschrijfgeld

€7,50

Doedag
Helaas was de Doedag van 2015 geen succes als voorgaande jaren. Het is onduidelijk
waarom dit het geval was.

Donateurs
Jaar
Aantal donateurs

2012

2013

2014

2015

105

113

113

110

Onze dank gaat uit naar Annemiek Vonk die de coördinatie van de donateurkaarten op zich
neemt en de kaarten uitschrijft.

Hyacintenactie
Op 12 december 2015 zijn door een klein aantal van onze jeugdleden en ouders hyacinten
verkocht. Deze verkoop is voor de vereniging van groot belang, de opbrengst van de
hyacinten voorkomt een excessieve verhoging van de contributie. De actie is goed verlopen.

Oud Papier
Iedere laatste donderdag van de maand wordt in Winkel oud papier opgehaald.
De totalen per jaar bedragen:
Jaar
Opbrengst in kg.

2011
2012
2013
2014
2015
153.471 133.740 115.740 114.560 123.120

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die maandelijks klaar staan voor onze vereniging.

Sponsoring
Rabobank Fietstochtgroep, Stichting Sportzaal de Snip, B&B.
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Sparta gym/turn Jaarverslag 2015 / 2016
Helaas konden de onderlinge wedstrijden in maart niet doorgaan.
Deze hebben we verplaatst naar 28 november.
26 juni
Laatste gymles in de gymzaal van de Brede school,
28 augustus
Na een mooie, en fijne vakantie gaan de gymlessen gaan
weer beginnen,
In de nieuwe gymzaal de Snip
Geweldig om al die opmerkingen en gezegde van de
kinderen en ouders te horen,
Wat een mooie kleedkamer met
die gekleurde tegels";
"Wat een mooie kleur van de
deuren en de muur";
"Wat is de vloer lekker zacht";
...
'Wat cool dat het wandrek in de
lucht kan";
11 september: Opening sportzaal de Snip
Officiële opening van de sportzaal met Jeffrey Wammes, Jeffrey
openende de sportzaal door een koprol door een hoepel, na een paar sprekers, gaf Jeffrey
samen met de kinderen een demonstratie op de tumblingbaan en het variastel.
Iedereen vond het geweldig om samen met zo’n sportidool te gymmen.

12 september: Sparta doedag ( een spelletjes middag voor alle
kinderen )
Na een warming-up konden de kinderen met een scorekaart naar
hartenlust, allemaal leuke spelletjes doen. Bijvoorbeeld: Bowling –
badminton – kegelen – bussenlopen – trampoline springen schminken - tumblingbaan springen of balanceren op de
evenwichtsbalk enz.
Jammer dat er weinig belangstelling voor was, maar de kinderen die
er waren hebben zich prima vermaakt.
18 en 25 september: Floralia in Nieuwe-Niedorp en Bloemencorso in
Winkel, op deze dagen is het altijd rustig op de gym, daarom mogen
alle kinderen een vriendje of vriendinnetje meenemen.
28 November Onderlinge wedstrijden
Goud
Zilver
Floor Negenman
Lotte v/d Molen
Sementha Wijkstra
Lyanne Vroegop
Irene Kort
Sara Bark
Milou Jager
Julia Koopman
Jasmin Malouk
Eva Admiraal
Ger Admiraal
Maikel van Veen
Sander van Veen
Shirley Negenman
Jody Admiraal

Brons
Anna de Geus
Kim Wijnker

Frank van Wijk
Kim de Boer
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De wissel bekers gingen dit jaar naar:
Jongens: Sander van Veen, met een punten totaal van: 34.5
Meisjes: Shirley Negenman, met een punten totaal van: 39.4 december: Pietengym, een leuk parcours opgebouwd van:
klimmen – balanceren – springen en duikelen, de kinderen
waren weer blij met de chocolade letter.
Stagelopers:
Dit seizoen hadden wij weer 6 stage lopers :Robin van Duijn,
Sander van Veen, Floor , Milou Keppel, Shirley Negenman en
Jody Admiraal, ze hebben allemaal een leuke stage tijd gehad
en de kinderen en wij vonden het jammer dat de stage tijd erop
zat.
Maar gelukkig voor de kinderen en ons, vond Robin zijn stage zo
leuk dat jij nu elke vrijdag komt helpen bij de gymlessen.
Groetjes Erica en Marian
Jaarverslag 2015 streetdance
Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.
Jaarverslag 2015 damesgym nwe. Niedorp
Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.
Jaarverslag 2015 damesgym Winkel
Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.

JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON Seizoen 2015/2016
Training:
Inmiddels een vertrouwd beeld bij de jeugdtraining, welke weer in 2015/2016 is verzorgd
door Wiljan Benedick. Eveneens een vertrouwd gezicht bij de competitie training is Harry
van de Brink die ook dit seizoen de training heeft verzorgd.
Beide heren: bedankt voor jullie inzet!
Seizoen 2015 / 2016:
Hier en daar hebben er klutsavonden plaatsgevonden op de laatste woensdag van de
maand. Ons traditionele Kind-ouder toernooi vond plaats in april 2015
Bedrijventoernooi 2015:

“Natuurlijk, meedoen is belangrijk, maar winnen ook!” (Michiel Snik,
Schager Courant juni 2015)
Op 22 april ging het 17de bedrijventoernooi van start met dit jaar 13
bedrijven:
Politie 1, Wilco Hermsen Timmerwerken,
Fluor, Jan Arentsz Scholengemeenschap, Droog, Roede/Zethoven,
De Polder, !Vent, Astresia, Vinke kunstof kozijnen 1, Vinke kunststof
Kozijnen 2, Noord Hollands Dagblad, Quant / Klaverkaas
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Augustus / september / oktober 2015:
Voor de derde keer op rij ook dit jaar helaas geen BBQ met de vrijwilligers en trainers. Wel
hebben een flink aantal mensen geholpen met de verhuizing van de inboedel naar de nieuwe
Snip. Als blijk van waardering was er een BBQ in de werkplaats van Jan Goet, vanwege het
slechte weer.
De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 26 augustus 2015.

Competitie badminton Sparta, seizoen 2015-2016
Dit jaar speelde Sparta met vijf competitieteams. Met team 1 in de landelijke competitie (4e
divisie), team 2 in de 1e klasse, team 3 en 4 in de 3e klasse en team 5 in de 4e klasse van
de regiocompetitie was Sparta goed vertegenwoordigd.
Team 1
Team 1 speelde net als vorig seizoen in de landelijke competitie (4e divisie) en zijn op de
laatste plaats geëindigd. Hierdoor is het team gedegradeerd naar de hoofdklasse.
De vaste spelers van team 1 waren: Lars Engel, Mark van Essen, Alex van Essen, Anne
Kemeling en Mirella Vierveijzer. Lars Engel heeft door een blessure een groot gedeelte van
het seizoen niet kunnen spelen, maar heeft aan het einde van het seizoen een paar
wedstrijden kunnen spelen.
Mark en Mirella zullen volgend seizoen niet meer spelen voor Sparta. Het team zal worden
aangevuld met Claire Korsten en Ralph Elshof.

Team 2
Team 2 is in de 1e klasse, met grote afstand op de nummer
2, op de 1e plaats geëindigd en is hiermee gepromoveerd
naar de hoofdklasse. De vaste spelers van team 2 waren:
Ralph Elshof, Claire Korsten, Marina Kooistra, Sharon van
der Meer, Wiebe Medendorp en Wilbert van der Berg. Michel
Vlieland heeft enkele keren ingevallen.
Claire Korsten en Ralph Elshof zullen naar team 1
vertrekken.
Team 3
Team 3 heeft zich weten te handhaven met een 7e plek. De vaste spelers van team 4
waren: Sander Doedens, Randy van Olmen, Denise Mathot, Madelon Doedens en Caroline de
Maaijer. Benjamin de Croos en Rob Ruiter hebben beide uitstekend ingevallen.
Caroline zal komend seizoen voor team 5 uitkomen.
Team 4
De afgelopen jaren heeft team 4 bewezen een heel sterk team te zijn en is het seizoen
geëindigd op de 7e plek! Het team gaat ook volgend jaar in dezelfde samenstelling door in
de 3e klasse. De vaste spelers van team 4 waren: Wiljan Benedick, Douwe Bijwaard, Ali
Vinke en Petra Vinke.
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Team 5
Team 5 speelde goed mee in de 4e klasse en is als 4e geëindigd. Al jaren prima draaiend in
de competitie. De vaste spelers van team 5 waren: Martien Selhorst, Marcel Groot, Mariska
Hauwert en Majlits Busch. Majlits heeft aangegeven te stoppen voor in ieder geval 1 seizoen.
Caroline uit team 3 zal dit team komen versterken.
November /december 2015:
Op 23 december 2015 vond ons traditionele kerst toernooi plaats. Dit keer met maar liefst
twee kerstmannen:

Vooruitblik
Kind/Ouder toernooi op 6 april 2015. gevolgd door het de aftrap voor het 18 de bedrijven
toernooi op 20 april 2015 waar weer zo'n 15teams voor staan te trappelen.

Tot slot
Bezoek ook onze website www.svsparta.nl met al veel archiefmateriaal van voorgaande
jaren: tekst, uitslagen, standen, spelers, foto's, filmpjes en geluid.
Tot slot iedereen bedankt die zich dit seizoen voor SV Sparta heeft ingezet en nog veel sport
plezier toegewenst.
Het bestuur

www.svsparta.nl
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