Activiteitenverslag 2018 van het bestuur van de SASV
Het jaar 2018 is voor het bestuur een jaar van consolidatie geweest. De nieuwe
voorzitter, Jacco Stam, heeft zijn draai gevonden. Hij is goed ingeburgerd binnen de
S.A.S.V., omdat hij al vele jaren als vrijwilliger bij het zwemmen werkzaam is. Onze
nieuwe secretaris, Maria Huijberts-Borst, heeft ervoor gezorgd dat er nog meer
puntjes op de i zijn gezet. Zij is ook geen onbekende voor ons, omdat zij de vrouw is
van onze paardrijcoòrdinator Siem Huijberts. Wij zijn blij dat we weer een compleet
bestuur hebben; de communicatie, zowel intern als extern, is veel beter geworden.
Op financieel gebied hebben we een aantal maatregelen genomen om, na het wegvallen
van de subsidie van Hollands Kroon van € 1.108,--, onze exploitatie sluitend te krijgen.
Door het wegvallen van de subsidie en het wegvallen van het vervoer voor de avondschool was dit een absolute noodzaak. We hebben door contributieverhogingen in het
verleden en voortdurend te letten op de kosten weer een gezonde exploitatie
verkregen. In 2018 hebben we ook weer een positief resultaat van € 838,59 kunnen
boeken.
Wij hebben besloten om de jaarlijkse reservering voor onze bus proberen te houden
op minimaal € 2.000,-- per jaar. In 2018 hebben we zelfs € 3.000,-- gereserveerd,
omdat we in 2019 waarschijnlijk een nieuwe bus gaan aanschaffen. Wij hebben ook in
2018 weer een bedrag van van € 750,-- weten op te halen bij sponsors. In 2018 is er
een bedrag van € 150,-- uitgegeven voor aanschaf van een nieuwe douchestoel voor
onze deelnemers bij het zwemmen. Voor 2019 staan er ook weer kleine projecten op
stapel. In de sponsorpot zit op dit moment al een bedrag van ruim € 2.700,-daarvoor. In december 2017 is ons paard Nico verkocht voor € 3.000,-- aan de vaste
gebruiker, die het paard succesvol gebruikt bij dressuurwedstrijden. Het paard was
niet meer geschikt voor onze deelnemers. Het bedrag van € 3.000,-- is toegevoegd
aan de reserve aanschaf materiaal. Momenteel kunnen we ons redden met de paarden
van de manege. De tijd zal uitwijzen of we weer een nieuw paard zullen aanschaffen.
Onze reserve vervanging bus is in 2018 gegroeid tot € 27.000,--. Onze bus is
inmiddels zo’n 10 jaar oud en zal op korte termijn aan vervanging toe zijn. Extra
sponsors voor de aanschaf zullen in 2019 daarvoor worden benaderd.
Wij zijn ontzettend blij dat we ons ledenaantal in 2018 aardig op peil hebben
gehouden. In 2018 hadden we nog maar 1 vaste gast-gebruiker voor ons paard Action.
De aanschaf van ons nieuwe paard Action in 2015 was noodzakelijk, ook voor de
verhuur. Financieel is dat voor ons heel aantrekkelijk. Na de verkoop van het paard
Nico in 2017 hadden wij in 2018 nog maar één eigen paard. Wij hopen dat Action in
2019 gezond zal blijven, zodat de verhuur geen problemen zal opleveren.
Wij maken ons minder zorgen voor de toekomst; wij hebben in 2018 van de gemeentes
vernomen dat wij ook in 2019 weer de gevraagde subsidies ad € 5.873,-- zullen
krijgen. Gemeente Schagen neemt het grootste deel voor haar rekening (€ 5.373,--). .
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Wij hopen dat deze bedragen in 2019 en de jaren daarna zullen worden gehandhaafd.
Van de nieuwe gemeente Hollands Kroon krijgen wij geen subsidie meer. Wij hebben
vernomen dat deze gemeente zijn subsidiebeleid weer zal verruimen. Voor 2020 zullen
wij daarom ook weer bij deze gemeente een aanvraag doen (mogelijk € 500,--).
In 2018 waren er geen nieuwe ontwikkelingen bij onze afdeling zaalvoetbal. De SZVV
heeft geen nieuwe competitie kunnen opzetten. Daarom was er geen speciale
competitie voor G-voetballers in 2018 /2019. Onze voetbaltak zal wel blijven bestaan,
maar zal alleen aan toernooien meedoen, waaronder het alom bekende Lex-toernooi.
Helaas kon ook in 2018 dit toernooi door gebrek aan belangstelling geen doorgang
vinden. Wij hopen dat dit in 2019 wel zal lukken.
De in 2014 opgezette nieuwe website ( www.sasv.nl ) is een groot succes. Vanaf begin
maart 2014 is deze site operationeel. Gezien de bezoekersaantallen en de reactie die
wij krijgen, kunnen we concluderen dat dit de investering zeker waard is geweest. We
hebben door een actie in september 2007 bij de Vomar ook goed gescoord met de
KIK-kaarten van deze supermarkt. Veel bezoekers hebben de KIK-kaart aan onze club
verbonden. Van de omzet, die de Vomar realiseert bij deze klanten, keren zij een 1/2
% aan ons uit. Uiteraard zullen wij in 2019 weer op diverse plaatsen , waaronder de
braderie en de verenigingendag van Sportservice Schagen, van de partij zijn om onze
club verder te promoten.
De coördinatoren van de afdelingen zwemmen, judo, paardrijden en de Blokhut hebben
er voor gezorgd dat alle deelnemers met plezier hebben deelgenomen aan onze
activiteiten. Ook onze 75 vrijwilligers hebben zich op een fantastische manier ingezet
om alles zo vlekkeloos te laten verlopen. In 2018 was er weer veel belangstelling voor
onze extra activiteiten, zoals de carnaval (georganiseerd door de Muggenburger
Ukketukkers), de kermis (met de kermisexploitanten) en het Sinterklaasfeest. Ook
de deelname aan de Cabriotour in juni was weer een groot succes.
Een groot punt van zorg was altijd het vervoer van onze deelnemers. Een flink aantal
judo-deelnemers, die uit de Langedijk, Schoorl, Warmenhuizen en Barsingerhorn
komen, worden nu door onze bus gehaald en gebracht. Wij verzorgden ook al vele
jaren voor de stichting Kans Plus ( vh. de V.O.G.G.) op de donderdagavond het vervoer
naar de avondschool de Tender . Helaas is door het intrekken van de subsidies van
Hollands Kroon en Schagen deze school gesloten. Wij missen daardoor inkomsten.
Onze voornaamste doelstellingen voor 2019 en 2020 zijn :
- het handhaven/uitbreiden van onze bestaande activiteiten;
- het verwerven van meer leden en vrijwilligers;
- het aantrekken van sponsors en donateurs; en
- het behouden van de gemeentelijke subsidies;

Het dagelijks bestuur van de S.A.S.V.
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Jaarverslag 2018 Activiteiten Soos, Eetcafe en Handbal.
Het bezoekersaantal is bij de Soos groeiend tot ongeveer 25 personen per avond. De
samenstelling van de bezoekers is iedere avond weer anders. Het Eetcafé is in 2018
definitief stopgezet, omdat de belangstelling terugliep en onze kok helaas door
omstandigheden minder tijd had. Het Handballen draait met 18 deelnemers prima
onder leiding van Ellen van den Brink. De handbal maakt onderdeel uit van SV Schagen.
De SOOS heeft nog steeds een wisselend aantal vrijwilligers en is nog steeds op zoek
naar enkele nieuwe vaste mensen. Zoals altijd stellen we met zijn allen aan het begin
van het seizoen een programma samen door gewenste activiteiten van de deelnemers
van de soos. Begin september met vakantiefoto’s en vakantieverhalen wordt het
seizoen geopend en twee weken lang worden alle gewenste activiteiten besproken.
Daarop kunnen de deelnemers hun voorkeur aangeven en stellen we in een
vrijwilligersvergadering met het team vast waar de meeste animo voor is en wat
mogelijk is. Dan verdelen we de taken en bepalen de data en zo komt het programma
tot stand. Daarna verschijnt er een maandprogramma voor de deelnemers. Dit wordt
op de site vermeld. Speciale activiteiten, zoals naar de bioscoop gaan, bowlen, dagje
uit en uit eten worden in overleg met de deelnemers georganiseerd.
Dit seizoen zijn er verschillende binnen-activiteiten geweest als een Dart-competitie,
kerststukjes maken en bingo-avond. In juni hebben we uiteraard weer deelgenomen
aan de Cabriotour. Een fantastische tour en dag, waar je je op tijd voor moet opgeven.
Ook is er dit jaar in juni weer meegelopen met de Wandelvierdaagse, en met succes.
Het Sint Nicolaasfeest werd gevierd samen met de gehele SASV in Zaal Alpha. We
probeerden zoveel mogelijk moeilijk-lerenden van onze Soos hiervoor warm te krijgen
en dat lukte redelijk.
In totaal werken er 7 vrijwillig medewerkers op de verschillende activiteiten.
Vrijwilligers van de Soos zijn Ruud, Inge, Nancy, Dennis, Albert, en een stagiaire.
Coördinator SOOS
Georg Bras
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Jaarverslag paardrijden 2018.
Er zijn 3 lessen op dinsdagavond. De eerste les start om 18.30 uur en de laatste les is
af om 21.30 uur. De begeleiding is om 18.15 uur aanwezig om op te zadelen. Na het
afzadelen doen we vaak nog een drankje in de kantine.
Het paardrijden is in Paardensportcentrum Belckmeer, Stroet 64 St. Maarten
Dit jaar geen strenge winter, dus er zijn geen lessen afgelast vanwege de kou.
De eerste dressuurwedstrijd van dit jaar is gejureerd door Linda Knol. De tweede
dressuurwedstrijd is gejureerd door Ben Vreeburg.
De nieuwe grote wisselbeker voor algemene inzet en vooruitgang is al weer een aantal
keer uitgereikt. Deze is beschikbaar gesteld door stal Belkcmeer en Siem Huijberts.
Na de zomerstop is het seizoen weer begonnen met een barbecue. Deze vond al weer
voor de negende keer plaats en wordt mogelijk gemaakt door Ineke Zandstra,
Annelies Beets en Siem Huijberts. Grootste gedeelte van de barbecue is gesponsord
door Van Daalen vleescentrale. Het is altijd een leuk en gezellig begin van het seizoen,
zowel voor de deelnemers als voor de vrijwilligers.
De stichting is in het bezit van 1 eigen paard; Action. Het andere paard van de
stichting;Nico, is het afgelopen jaar flink wat verder gekomen in de wedstrijdsport
met Falco de Nijs (zijn huurder). Hierdoor wordt hij voor de stichting minder
geschikt. Hij reageert erg snel en voorwaarts op de beenhulpen, wat spanning voor de
deelnemers oplevert. Nico is verkocht aan Falco de Nijs.
Voor een aantal deelnemers hebben we geruild met paarden, zodat iedereen weer op
een paard zit (dat op dit moment) het beste bij ze past.
Eind dit jaar heeft Ella Zoon samen met Marja Huijberts de afdeling paardrijden
vertegenwoordigd op de stagemarkt van het Regius College. 7 Stagiaires hebben zich
aangemeld. De eerste 2 zijn al voor de kerstvakantie gestart.
Dit jaar hebben we bijna geen lessen hoeven aflassen vanwege te kort aan
begeleiding. Maar het is wel een aantal keer erg krap geweest. We hebben in totaal
minimaal 6 á 7 begeleiders nodig om de lessen op een verantwoorde manier door te
kunnen laten gaan. Vooral het eerste uur is het realiseren van voldoende begeleiding
vaak een uitdaging. We werken met een groepsapp, waardoor iedereen van elkaar weet
welke begeleiders er hebben afgemeld.
We sluiten 2018 af met 17 deelnemers, 10 vrijwilligers(begeleiders) en 2 stagiaires.

Siem Huijberts ,
Coördinator paardrijden.
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Jaarverslag 2018 Zwemmen.
Ook dit jaar hebben wij bijna alle zaterdagen van 11.15 uur tot 12.15 uur met groot
genoegen gezwommen in zwembad de Wiel in Schagen. In overleg met de leiding van
het zwembad zijn de tijden aangepast vanwege nieuwe veiligheidsmaatregelen. Er is nu
meer controle op het aantal mensen dat het zwembad in- en uitgaat. Ook is er
gedurende het uurtje zwemmen een toezichthouder van het zwembad aanwezig. Al
met al is dit voor beide partijen een positieve ontwikkeling.
We hebben ongeveer 75 deelnemers; af en toe geeft dat wel wat problemen in de
verdeling van de kleedkamers. Ondanks de verbouwing van de kleedkamers in de Wiel
is er een ruimtegebrek voor lichamelijk gehandicapten. Dit betekent dat wij een
wachtlijst voor deze groep hebben. Met wat overleg met het personeel van het
zwembad en onze vrijwilligers proberen we er toch nog redelijk uit te komen.
Een hele verbetering is de aanschaf van de nieuwe kleedtafels. Deze zijn in hoogte
verstelbaar, waardoor het mogelijk is geworden om iedereen, voor zover nodig, op een
veilige manier uit en aan te kleden. Ook de nieuwe douchestoel komt goed van pas voor
de mensen die alleen zittend kunnen douchen.
Ook over de vrijwilligers hebben wij niet te klagen. We hebben er genoeg, omdat ook
ouders en leerlingen die een maatschappelijke stage moeten lopen , dit doen bij onze
SASV. Deze leerlingen komen deels van het Regius College uit Schagen maar ook van
de ALO en het Cios. Ook bij de leden van instelling als Midgard uit Tuitjenhorn, Het
Groene Erf uit het Waarland en Zorgtuinderij Oosterheem uit Langedijk komen er
vrijwilligers mee. We zien de laatste jaren een groei van nieuwe deelnemers die op
therapeutische basis een uurtje bij ons zwemmen.
Onze leden komen uit diverse plaatsen uit de kop van Noord-Holland, zelfs uit
Opmeer, Nibbixwoud, Hoogwoud, Hoorn, Stompetoren, Alkmaar, Wieringerwerf, Den
Helder en uit de directe omgeving van Schagen. Zij komen deels met eigen vervoer,
maar uiteraard ook met onze eigen sasv bus. Onze vrijwillige chauffeurs zetten zich
met veel enthousiasme in om het iedereen naar de zin te maken. De chauffeur moet
ongeveer om 9.15 reeds gaan rijden om de leden om voor 11.15 uur in het zwembad te
brengen en om 12.30 uur staat hij weer klaar om ze thuis te brengen.
Gedurende het jaar organiseren wij een aantal familiedagen. Wij streven naar
minimaal 6 zaterdagen per jaar. Ook in 2018 is dat weer gelukt. De families zijn zeer
enthousiast. Ook leiden wij ieder jaar een aantal jeugdige deelnemers op voor het Aen zelfs B-diploma. In 2018 leverde dat weer 5 nieuwe gediplomeerden op.
Een verlanglijstje voor nieuw materiaal hebben we op dit moment niet.
Wij hopen weer een genoeglijk 2019 in te gaan met veel fijne zwemuurtjes.
Aize Plantinga,
Coördinator Zwemmen
5

Jaarverslag Judo 2018.
In 2006 hebben we de hulp van Sportservice Schagen ingeroepen om judo wat meer
op de kaart te zetten. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want we groeiden tot
gemiddeld 10 leden. In 2014 was onze judoleraar, door een auto-ongeluk, de eerste
vier maanden uitgeschakeld. Na zijn herstel waren er toch wat afvallers te betreuren.
De groep bestaat thans nog uit zo’n 5 deelnemers.
De 3 leden van Scorlewald uit Schoorl worden met onze bus vervoerd in combinatie
met onze 2 deelnemers uit Barsingerhorn. De nieuwe aanwas is jong; dat geeft
vertrouwen voor de toekomst. Een lichte groei is nog mogelijk. De hulp van
Sportservice Schagen is dan ook weer broodnodig.
In 2015 is er een nieuwe assistente, Liesbeth Borst bijgekomen (liep eerst stage via
school). Het meest belangrijke voor de deelnemers is echter het plezier ; het is
gezellig en niets moet.
Onze doelstelling voor 2019 en 20209:
- het uitbreiden van het aantal deelnemers;
Georg Bras,
Coördinator judo
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