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Activiteitenplan 2019.
JUDO

:

ZWEMMEN

: - Wekelijks op de zaterdagochtend van 11.15 – 12.15 uur

- Wekelijks op de woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur trainen
in de sportzaal van het Clusius College, locatie Binnenhof,
Schagen.
- Indien mogelijk meedoen aan toernooien.

vrij zwemmen in het zwembad de Wiel in Schagen.
- Deelnemers opleiden voor het behalen van het zwemdiploma.
- Het organiseren van minimaal 6x per jaar : Familiezwemmen.
- Het meedoen aan de zwemvierdaagse in de Wiel.

VOETBAL

: - Meedoen aan diverse zaalvoetbaltoernooien voor G-sporters.
- In samenwerking met Sportservice Schagen het organiseren
van het Lex-tournooi in Schagen.
- Met de S.Z.V.V. proberen weer een competitie voor G-taems

op te zetten.
PAARDRIJDEN

:

- Wekelijks op de dinsdagavond oefenen van 18.30 – 21.30 uur
in de Manege Belckmeer te Sint Maarten.
- Meedoen aan de jaarlijkse dressuurwedstrijden.

VRIJETIJDSBESTEDING : - Wekelijks op de vrijdagavond van 20.00 – 23.00 uur houden van
de soos in de Blokhut te Schagen.
- Wekelijks op de zondag van 16.00 - 17.00 uur gezellig handballen,
met onderlinge wedstrijden of wedstrijden tegen gast-teams.
- (Een keer per maand het houden van een éétcafé van 17.30 tot
19.30 uur in de Blokhut te Schagen, dit is tijdelijk stilgelegd.
- Bij voldoende belangstelling het organiseren van cursussen.

EXTRA ACTIVITEITEN

:

- Het houden van het jaarlijkse carnavalsfeest in samenwerking met
de Muggenburger Ukketukkers.
- Het houden van het jaarlijkse Sinterklaasfeest.
- Het bezoeken van de Schager kermis.
- Het meedoen aan de jaarlijkse Cabriotoer i.s.m. De Heeren van
Scaghen.
- Het deelnemen aan de jaarlijkse zeiltocht i.s.m. De Heeren van
Scaghen/ Willem van der Voort.

Daarnaast staan wij te allen tijde open voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten als aan de
volgende criteria wordt voldaan : voldoende deelnemers, voldoende vrijwilligers, geschikte locatie, en
financieel haalbaar.

