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Voorzitter
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Aanbod seizoen 2016/2017
Dag

Onderdeel

Leiding

Maandag

Dames Conditiefit Winkel

Dorien Sijbenga

Locatie
Tijden
Sportcentrum
Winkel
13.30 - 14.30 uur

Woensdag

Streetdance
Badminton Jeugd

Monique
Kuiper/Kyara Edam
Wiljan Benedick

Sportzaal de
Snip
Niedorphal

Badminton volwassenen

Harry van de Brink

Dames conditiefit

Ellen van der Kroon

Vrijdag

Dames conditiefit

Vrijdag

Gymnastiek Jeugd N.Niedorp

Ellen van der Kroon
Erica Welp/Marian
Welp

Niedorphal
Sportzaal de
Snip
Sportzaal de
Snip
Sportzaal de
Snip
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14 - 18 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 23.00 uur
19.30 – 20.30 uur
8.45 – 9.45 uur
15.00 – 20.45 uur

1

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

jan-13

jan-14

jan-15

Jan-16

Jan-17

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

86
56
31
22
59
254
-3
251

Contributie seizoen 2016/2017
Onderdeel
Gymnastiek/streetdance/badminton
jeugd t/m 16 jaar

Contributiebedrag
€ 101,00

Gymnastiek/badminton volwassenen

€ 123,00

inschrijfgeld

€7,50

Doedag
De Doedag van 2016 was redelijk druk bezocht. Zelfs de pers was aanwezig om een mooi
verslag te doen van dit jaarlijkse gebeuren. Voor 2017 gaan we op zoek naar een andere
opzet van deze middag.

Donateurs
Jaar
Aantal donateurs

2012

2013

2014

2015

2016

105

113

113

110

93

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

Hyacintenactie
Op 13 december 2016 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. Het leek er heel; even op
dat we de bollen niet verkocht kregen. Maar m.n. de Nieuwe Niedorpse groep heeft zich
goed ingezet, waardoor het toch nog goed kwam.

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
2016
153.471 133.740 115.740 114.560 123.120 124.460

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die maandelijks klaar staan voor onze vereniging.
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Sponsoring
Rabobank Fietstochtgroep, Stichting Sportzaal de Snip, B&B.

Sparta gym Jaarverslag 2016
16 April springwedstrijden:
Na weken van oefenen was het dan weer zo ver, de kinderen waren wel een beetje
zenuwachtig maar hadden er ook veel zin.
Leeftijd 6 t/m 8 jaar, jongens en meisjes: 83.5 punten, prijs zilver
Jort Raven
Lyanne Vroegop
Noa Raven
Lieve Gelijk
Zuza Czarnecka
Sementha Wijkstra
Janna van der Eng
Lisanne Schouten
Leeftijd 6 t/m 8 jaar, meisjes: 103.5 punten, prijs zilver
Mila Schouten
Anna de Geus
Evelien Blokker
Nikki Gootjes
Myrthe Broersen
Lotte v/d Molen

Lizzy Lensen

Leeftijd 8 t/m 11 jaar, meisjes: 103 punten, prijs zilver
Ilse de Boer
Myrthe de Wolf
Ashley van Noort
Sterre Rens
Dorien Witsmeer
Sanne Koedijk

Kim Wijnker

Leeftijd 8 t/m 11 jaar, meisjes: 99 punten, prijs zilver
Jasmijn van der
Julia Koopman
Milou Jager
Wiel
Irene Kort
Leeftijd 9 t/m 11 jaar, jongens: 103,5 punten, prijs zilver
Maikel van Veen
Seth Tijsen
Frank van Wijk
Donnavan Wals

Sanne Smit

Sem Raven

Leeftijd 10 t/m 12 jaar, meisjes en jongens: 92,5 punten, prijs zilver
Ger Admiraal
Arjan Negenman
Jorn van der Hilst
Carin Bank
Carlijn Keppel
Eva Admiraal
Bo van der Geest
Oliwia Czarnecka
Jasmin Mallouk
Leeftijd 12 jaar en ouder, jongens: 110 punten, prijs goud
Robin van Veen
Sam Korshuize
Sander van Veen
Leeftijd 12 jaar en ouder, meisjes: 100,5 punten, prijs zilver
Kimberly Baars
Roxanne Baars
Milou Keppel
Roos van der Hulst
Kim de Boer
Shirley Negenman

Jaenet Henneman

27 april koningsdag:
We wilden gaan staan met de Tumblingbaan maar het weer werkte niet mee, volgend jaar
dan maar!!
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1 juli:
Laatste gymles van dit schooljaar, dat is weer snel gegaan
Bij de peuters/kleuters werd dit feestelijk afgesloten met en kind een ouder les, iedereen
was zeer enthousiast, zeker voor herhaling vatbaar.
2 september:
Na een mooie, en fijne vakantie gaan de gymlessen gaan weer beginnen.
Tijdens de eerste les kwamen al 3 meisjes zich aanmelden voor stage.
14 oktober: Sparta Doedag.
Was weer een gezellige middag, de kinderen konden naar harten lust met score kaart allerlei
spelletjes doe.
Bijvoorbeeld: Bowling – badminton – muizen mep – kegelen – blokkengooien – kangoeroe
werpen – zaklopen en tumblingbaan springen enz. enz. het was weer een groot succes
28 oktober: snik snik de laatste stage dag voor Sydney, Nina en Nika was vandaag, meiden
bedankt voor jullie stage.

29 oktober: Springwedstrijden:
Groep 1: jongens en meisjes 6 t/m 8 jaar, prijs Zilver 74,5 punten
Lieve gelijk
Elin Tiebe
Julia de vries
Roan tijsen
Jort Raven

Bram Broersen

Thom Engelbracht

Groep 2: meisjes 6 t/m 8 jaar, prijs Zilver 84,5 punten
Janna v/d Eng
Lisanne
Myrthe Broersen
Druivenvoorde
Quinty Admiraal
Evelien Blokker
Lyanne Vroegop
Groep 3: meisjes 6 t/m 8jaar. Prijs Zilver 97 punten
Nikke Gootjes
Lizzy Lensen
Lotte v/d Molen
Floor Negenman

Noa Raven

Mila Schouten

Groep 4: meisjes 9 t/m 11 jaar, Prijs Zilver 94,5 punten
Sanne Smit
Jasmijn v/d Wiel
Julia Koopman
Myrthe de Wolf
Ilse de Boer
Groep 5: jongens 8 t/m 11 jaar, prijs Zilver 100,5 punten
Sem Raven
Maikel van Veen
Seth Tijsen

Milou Jager

Arjan Negenman

Groep 6: meisjes 9 t/m 11 jaar, prijs Zilver 96,5 punten
Emma Engelbracht
Bo v/d Geest
Carin Bank
Sara Bark
Donna Hessing
4 november: vriendjes en vriendinnetjes les:
De kinderen mochten op deze dag een vriendje of vriendinnetje mee nemen,
wie weet houden we hier weer nieuwe leden aan over.
2 december: Pietengym:
De juffies hadden ’n brief en een jutezak met chocoladeletters van
Sinterklaas en zwarte Piet gekregen, in de brief werd gevraagd of de
juffies bij ieder uur de zak wilde verstoppen, deze was soms best lastig
te vinden.
Daarom kunnen de kinderen zich uitleven op een parcours van:
klimmen, springen, klauteren en balanceren ( het worden al echte
pietjes)
Bij het laatste uur ( de pubers) werd het dubbelspel gespeeld!!
23 december: Laatste gymles van 2016,
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Bij de peuters/kleuters werd dit feestelijk afgesloten
kind een ouder les, pappa’s –mamma’s- opa’s en oma’s
mochten mee gymmen, kijken/helpen,
iedereen was héél enthousiast.
20 januari 2017:
Lotte de Vos komt bij ons stage lopen.

met en

Jaarverslag 2016 streetdance
Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.

JAARVERSLAG AFDELING JEUGDBADMINTON Seizoen 2016
We hebben de laatste jaren een mooi constant aantal kinderen (24). Deze groep is in die
groepen verdeeld; beginners, gevorderden en veteranen.
De beginners zijn onder begeleiding van Jessica Benedick; zij leert ze de grondbeginselen
van badminton aan. De gevorderden staan onder leiding van Wil-Jan Benedick. Hier leren ze
spelopbouw, de spelregels en de puntentelling.
De veteranen worden begeleidt door Stef Kleuters. Stef loopt maatschappelijke stage. Deze
groep speelt veel partijen tegen elkaar met hierbij adviezen hoe het spel op te bouwen.
Februari/ maart 2017 zullen de onderlinge kampioenschappen plaats vinden met een
prijsuitreiking op 15 maart 2017.
Jaarverslag 2016 damesgym nwe. Niedorp
Op 11 maart 2016 zijn we gestart met een derde groep voor de dames.
Momenteel hebben we acht dames op de vrijdagmorgen van 8.45 tot 9.45.Twee dames van
de woensdagavond zijn verhuisd naar de vrijdagmorgen. Regelmatig komen een aantal
dames van de maandag en de woensdag een uurtje inhalen.
Aan het eind van het seizoen hebben we weer als afsluiting een wandeling gemaakt. Het
begin en eindpunt was de Huyskamer in Lutjewinkel daar hebben we ons laten verwennen
met koffie, thee en een lekkere punt taart die er goed in ging.
De eerste les na de zomervakantie hebben we een rondje dorp gedaan. Iedereen weer
bijgepraat. De week erop weer lekker gestart, alle spiertjes weer aangepakt en aan de
conditie gewerkt. Aan het einde van de les een cooling down en applaus voor onszelf.
Jaarverslag 2016 damesgym Winkel
Verslag is niet (tijdig) aangeleverd.
JAARVERSLAG AFDELING BADMINTON Seizoen 2016
Training:
Training van de jeugd werd verzorgd door Wiljan Benedick en Jessica Benedick. De
competitie training was in de vertrouwde handen van Harry van de Brink. Wiljan, Jessica en
Harry: bedankt voor jullie inzet!
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Seizoen 2016 / 2017:
De eerste badmintonavond van het nieuwe seizoen was op 26 augustus 2016.
Hier en daar hebben er klutsavonden plaatsgevonden op de laatste woensdag van de
maand.
Ons traditionele Kind-ouder toernooi vond plaats op 6 april 2016.
In November 2016 werd er een stratenstrijd georganiseerd door Alex van Essen. Er waren
ongeveer 50 deelnemers verdeeld over circa 20 teams. Ook verscheen hierover een artikel
in het Noord Hollands Dagblad.
Op 21 december 2016 vond ons traditionele kerst toernooi plaats. Dit keer met een noviteit:
lichtgevende shuttles.
Bedrijventoernooi 2016:
Op 20 april ging het 18de bedrijventoernooi van start met dit jaar 15 bedrijven: De Polder,
Politie 1, Astresia, Team Jody, Fluor, Jan Arentsz Scholengemeenschap, Dirk Droog, Derde
helft, Compofloor, !Vent, Zethoven, Vinke kunststofkozijnen 1, Vinke kunststofkozijnen 2,
Noord Hollands Dagblad, Quant/Klaverkaas. Vrijdag 3 juni was de finale avond met live
muziek.

Competitie badminton Sparta, seizoen 2015-2016
Dit jaar speelde Sparta met vijf competitieteams. Met team 1 in de Senioren hoofdklasse,
team 2 in de hoofdklasse, team 3 in de 3de klasse, team 4 in de 4de klasse, en team 5 in
de 5de klasse.
Team 1, team 4 en team 5 waren kampioen van hun poule en moesten aantreden op het
kampioenentournooi in Almere. Team 4 ging ook hier als winnaar vandaan.

Team 1
Team 1 is als eerste geeindigd in hun poule. De vaste spelers van team 1 waren: Wilbert
van den Berg, Wiebe Medendorp, Marina Kooistra, Sharon van der Meer, Marije Wiebenga,

Team 2
Team 2 is als 3de geeindigd in hun poule. De vaste spelers van team 2 waren: Ralph Elshof,
Lars Engel, Alex van Essen, Anne Kemeling, Claire Korsten en Emily van Os.

Team 3
Team 3 is is als 6de geeindigd in hun poule. Vaste spelers van dit team waren: Wiljan
Benedick, Douwe Bijwaard, Ali Vinke en Petra Vinke.

Team 4
Team 4 had een makkie dit seizoen doordat zij een klasse lager speelden dan gebruikelijk
met een eerste plaats als eindresultaat. De vaste spelers van team 4 waren: Benjamin de
Kroos, Sander Doedens, Madelon Doedens en Denise Mathod

Team 5
Team 5 had ook een makkie dit seizoen. Ook zij speelden een klasse lager dan gebruikelijk
met ook een eerste plaats als gevolg. De vaste spelers van team waren: Marcel Groot,
Mariska Hauwert, Jody Pieloor en Debbie de Vries.
Dit team had verschillende invallers voor de dames op een roterende basis: Jessica
Benedick, Eva Berkhout, Michelle Mathod, Ellener Mensink en Mandy de Rooij
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Vooruitblik
Paastournooi op 12 april, Kind/Ouder toernooi op 19 april 2015, gevolgd door het de aftrap
voor het 19de bedrijven toernooi op 19 april 2016 met wederom circa 15 teams.
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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

8

