SASV

NIEUWSBRIEF
Van de redactie…

Het is al een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief is
uitgegaan. Het werd dan ook wel weer tijd. Een
“vrolijke” nieuwsbrief wordt het helaas niet. Zo is te
lezen in het stukje van het bestuur dat het
Sinterklaasfeest niet doorgaat en bij de afdeling paardrijden valt ook weinig
positiefs te melden. De SOOS draaide net weer lekker, maar moest helaas ook
stoppen vanwege de oplopende Coronabesmettingen. Gelukkig ook positief
nieuws: Wout Mooij heeft zich aangemeld om het penningmeesterschap over te
nemen. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief voor. Heel erg blij dat we deze vacature
in hebben kunnen vullen….nu de vacature van voorzitter nog.
Omdat dit de laatste nieuwsbrief van het jaar is, willen we iedereen hele fijne
feestdagen wensen en hopen dat we het nieuwe jaar met hele positieve
berichten kunnen beginnen.
Namens de redactie,
Marja Huijberts

Nieuws van de bestuurstafel…
Het is alweer even terug dat we een nieuwsbrief
hebben uitgebracht.
Dit zou een feestelijke editie moeten worden met
Sinterklaas voor de deur.
Niets is minder waar. We hadden de zaal al
gereserveerd en het koor was ook gevraagd. Gezien
de huidige ontwikkelingen rond Corona moeten wij
helaas melden dat het Sinterklaasfeest niet door kan gaan.
Dan denk je tijdens de vergadering: Dit is heel jammer, nu iets positiefs. Helaas
was dit niet het geval. Siem Huijberts, coördinator van het Paardrijden, deed er
nog een schepje bovenop.
Een groot probleem bij het paardrijden. Niet de leden, vrijwilligers, vervoer, de
manege, maar de verzekering maakt het ons heel moeilijk. Ben je nieuwsgierig
geworden lees dan het stuk van Siem.
Ik kan je nog wel zeggen dat het bestuur flink aangedaan was bij het onderwerp
paardrijden. Dat het hele bestuur het vreselijk vindt dat Siem na meer dan 40
jaar met dit nieuws kwam.
Gaat er dan helemaal niets goed?!? Gelukkig wel!
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Het zwemmen draait weer. Daar komen weer veel goede berichten vandaan.
Laten we hopen dat dit door kan blijven gaan. Tevens heeft Wout Mooij zich
aangemeld voor de functie van penningmeester. Hij zal een jaar meelopen en
daarna het stokje overnemen van Fred Gorter, onze huidige penningmeester.
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Een raar jaar voor iedereen. Waar
het woord “Negatief” het meest positieve woord van het jaar was. Laten we
hopen dat het snel weer beter wordt.
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken, die zich op wat voor wijze dan ook
zich heeft ingezet en er ondanks alles er toch wat van te maken.
Het bestuur wenst iedereen, hele fijne feestdagen wensen en een voorspoedig
nieuwjaar.
Groeten,
Jacco Stam (voorzitter)

Vacature voorzitter…
De vacature van voorzitter staat nog open. Nu
Jacco Stam het stokje van Aize Plantinga als
zwemcoördinator heeft overgenomen, zijn we op
zoek naar een enthousiaste opvolger. Weet jij in
jouw omgeving een geschikt iemand, aarzel dan
niet en neem contact op via info@sasv.nl t.a.v.
Jacco Stam.

Even voorstellen…Wout Mooij
Ik ben Wout Mooij, 63 jaar, getrouwd met Lida en
vader van 4 kinderen. Sinds 16 jaar woonachtig in
Schagen. Opgegroeid in Limmen in een gezin met 12
kinderen.
Mijn werk is in Haarlem, waar ik werk als
administrateur.
In mijn vrije tijd doe ik al vrijwilligerswerk. Zo ben ik
scheidsrechter bij de volleybal en voetbal. Als
vrijwilliger bij de Spreng neem ik 1x in de 14 dagen
een groepje mee om te gaan bowlen en zorg ik
samen met mijn vrouw Lida dat diverse mensen in
een mooie outfit naar het Carnavalsfeest kunnen
gaan. Verder ben ik 7 jaar penningmeester geweest bij Polisport.
Volgend jaar stop ik na 48 jaar met werken en heb ik mij bij de SASV aangemeld
om het penningmeesterschap over te nemen van Fred Gorter.
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Spek onze clubkas met Club is
Koning sparen van Vomar!
Jij kunt de kas van de S.A.S.V. eenvoudig en
geheel kosteloos spekken! Dat doe je door je
Klant-is-Koning kaart aan de S.A.S.V. te
koppelen en simpelweg bij het boodschappen
doen je kaart te scannen bij de kassa. En het
kost jou niets, want Vomar maakt elk kwartaal
0,5% van het totaalbedrag aan boodschappen
van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten over
aan de S.A.S.V.

Spaar nu mee voor onze club!
Spaar je al met een geregistreerde Klant-is-Koning kaart voor jezelf en wil je
meesparen voor onze club?
Log dan in je online Klant-is-Koning kaart omgeving in en koppel je kaart aan
onze vereniging met de unieke Clubcode. Onze clubcode is : SASC2021

(Let op! De vierde letter is een C en

geen V )

Heb je nog geen geregistreerde Klant-is-Koning kaart?
Haal dan snel een kaart in een Vomar winkel of download de Vomar-app en
registreer een Klant-is-Koning kaart. Bij het registeren kun je jouw kaart dan
gelijk koppelen aan onze club met de unieke Clubcode.
Heb je nog vragen. Stuur dan een mailtje naar fw.gorter@ziggo.nl

RaBo ClubSupport…
De RaBo ClubSupport actie heeft voor
de SASV € 126,37 opgebracht.
Voor de Steunstichting was het bedrag € 29,15.

PAARDRIJDEN
Na een lange Coronaperiode zou er weer een start gemaakt
worden met de paardrijlessen op de dinsdagavond bij
Paardensportcentrum Belckmeer in Stroet.
Doordat er verzekeringstechnisch het één en ander is
veranderd , heeft er overleg plaats gevonden met de manege, ’t Ros Beyaert en
Bineke van de FPG (overkoepelend orgaan).
Het is alleen nog maar mogelijk dat de lessen gegeven worden door
gediplomeerde instructeurs.
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Zoals de lessen bij de SASV gegeven werden, is verzekeringstechnisch niet meer
toegestaan.
Op de afgelopen AB-vergadering zijn er diverse constructies besproken, maar
doordat meerdere deelnemers hebben opgezegd (er zijn nu nog 9 deelnemers
over van de 18), is het helaas voor onze stichting niet mogelijk om het financieel
rond te krijgen. Het inhuren van gediplomeerde instructeurs is ontzettend duur.
Bovendien zijn zij in onze omgeving niet beschikbaar.
Tot onze spijt en met pijn in ons hart is er besloten om de afdeling Paardrijden
binnen de stichting op te heffen.
Voor de overige 9 deelnemers is het mogelijk om lid te worden bij ’t Ros Beyaert.
Deze stichting rijdt al op de dinsdag bij Paardensportcentrum Belckmeer.
Vrijwilligers kunnen het begeleiden van de deelnemers eventueel voortzetten bij
’t Ros Beyaert.
Voor informatie kan contact opgenomen worden via:
spg.t.ros.beyaert@gmail.com of telefonisch met Marjolein: 0621484581.
Wij danken u voor het vertrouwen in de afgelopen jaren en hopen op begrip
voor deze keuze.
Siem Huijberts (coördinator Paardrijden)

ZWEMMEN
Spetters uit het zwembad.
Hier een nieuwe spetter.
We hebben de laatste paar weken eindelijk weer
eens lekker kunnen zwemmen met een grotere groep.
Het heeft heel lang geduurd voordat het zwembad groen licht gaf voor
zwemmers, die niet alleen banen komen zwemmen.
Lekker een beetje dobberen en een goed gesprek voeren was er tot 2 weken
geleden niet bij. Alleen leszwemmen en banen trekken was toegestaan voor 30
deelnemers. Deze 30 moesten aan allerlei voorwaarden voldoen.
Dat was best vervelend allemaal. Voor de banenzwemmers was het fijn dat ze
terecht konden en de kinderen die les hadden konden even goed oefenen.
De gezelligheid, waar we allemaal heel blij van worden, was er niet. Na 3
kwartier was het bad bijna leeg. Dan waren de meeste banenzwemmers moe en
gingen dan maar alvast naar huis.
Gelukkig is dat de laatste 2 weken anders. Daar wordt iedereen blij van.
Nu maar hopen dat de nieuwe sancties van de regering niet alles meteen weer
terugbrengen naar de situatie van de laatste maanden.
We hebben in de laatste paar weken heel veel aanvragen gehad of mensen bij
ons kunnen komen zwemmen. Ik hoop dat ik ze allemaal een plekje kan geven.
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Het familie zwemmen kan nog niet doorgaan. Ik hoop dat we dat volgend jaar
ook weer op kunnen pakken. Het is toch gezellig als de familie meekomt
zwemmen.
Groeten,
Jacco Stam (zwemcoördinator)

Update Soos
We hebben langzamerhand de SOOS weer opgestart en
zijn begonnen met een barbecue op 27 augustus.
Iedereen was blij elkaar weer te zien en het was een
gezellig samenzijn.
Inmiddels hebben we een aantal creatieve avonden
achter de rug:
Zelf tegelspreuken op tegels maken en in het kader
van de Halloween werden er pompoenen uitgehold en
versiert.
Verder was er nog een avond met een chinees buffet
met aansluitend karaoke. Een zeer geslaagde avond
waar diverse artiesten werden nagedaan.
Ook de bingoavond was zeer geslaagd met hele leuke
prijzen.
Verder op het programma van dit jaar staat:
Stamppotbuffet avond, race spel, kerststukjes maken
en als afsluiting bowlen met eten.
Het nieuwe programma voor 2022 zit “ in de pen”. Wij gaan er een mooi jaar van
maken met diverse leuke avonden.
Helaas met het schrijven van deze update moeten we noodgedwongen de SOOS
weer stil leggen vanaf 12-11-2021 en dit valt zwaar………….We moeten het
verdere programma weer cancelen!!!
De Coronabesmettingen die oplopen, houden ons in de ban. Om ieder zijn
gezondheid goed te houden, moeten wij ook een pas op de plaats maken.
Helaas is het voor ons moeilijk om de 1,5 m maatregel te handhaven bij de
SOOS.
Tot slot wens ik iedereen een goede gezondheid toe en we komen er met z’n alle
er doorheen.
Wanneer het weer veilig voor ons is gaan we de SOOS zeker weer opstarten.
Ook namens onze vrijwilligers dank voor de input van de geslaagde avonden.
Fred van den Berg
(SOOS coördinator SASV)
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Van Sportservice…
Afscheid Ellen Schouten

Beste relatie, samenwerkingspartner, vrijwilliger, beweegaanbieder,
Na 28 jaar zit mijn Sportservice-tijd erop.
Met gepaste trots kan ik zeggen dat het grotendeels een hele mooie tijd is
geweest waarin ik veel heb gedaan om mensen aan het bewegen te krijgen.
Begonnen als projectmedewerker voor mensen met een lichamelijke handicap in
de Kop van Noord-Holland, eindig ik als regiocoördinator Aangepast Sporten. In
de tussenliggende periode heb ik ook met de doelgroepen jeugd, jongeren en
ouderen gewerkt. Telkens was er weer een mooie nieuwe uitdaging.
Ook sprak de variatie van werkzaamheden mij enorm aan. Ik was docent,
organisator, netwerker, beweegmakelaar, communicatiemedewerker,
presentator, ontwikkelaar, initiatiefnemer, onderhandelaar, coördinator, enz. Een
duizendpoot dus.
Het zal wennen en afkicken zijn om niet meer ‘aan’ te gaan bij kansen die ik zie,
(kranten)artikelen die ik lees, samenwerkingspartners die ik spreek, vrijwilligers
die ik tegenkom. Als ik weer in mijn kracht sta, ga ik mij oriënteren op een
nieuwe uitdaging.
Een dikke dankjewel voor iedereen waarmee ik fijn heb
samengewerkt.
Wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
Het ga je goed!
Warme groet,
Ellen Schouten
De werkzaamheden als regiocoördinator Aangepast Sporten zijn inmiddels
overgenomen door Rina Blondeau, rblondeau@teamsportservice.nl
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