Activiteitenverslag 2020 van het bestuur van de SASV
Het jaar 2020 is voor het bestuur en voor de deelnemers een vervelend jaar geweest.
Door het Coronavirus werden alle activiteiten vanaf maart stilgelegd. Alleen in
september en oktober hebben we met maximaal 30 deelnemers mogen zwemmen,
terwijl dat er normaal circa 70 zijn. Een en ander onder strikte voorwaarden, zoals de
1 1/2 meterregel en de mondkapjes.
De samenstelling van het bestuur is in 2020 niet veranderd. Door de strenge
coronamaatregelen hebben we weinig kunnen vergaderen. Wel was er regelmatig
overleg via de mail, WhatsApp en de telefoon. Om toch contact te houden met onze
deelnemers zijn er het afgelopen jaar 2 nieuwsbrieven uitgegaan.
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. We hebben als bestuur besloten om in 2020 gedurende de lock-down geen
contributie te heffen. We konden dit doen omdat we van een sympathisant van onze
stichting een donatie hebben gekregen van € 5.000,-- om het gemis van contributies
te compenseren. In 2020 hebben we, omdat we ook geen kosten van de extra
activiteiten hadden, een positief resultaat van € 2.863,22 kunnen boeken. Omdat we
ook in 2021 voorlopig geen contributie zullen heffen kan het overschot van 2020 als
compensatie dienen.
Wij hadden al in 2019 besloten om de jaarlijkse reservering voor onze bus proberen
te houden op minimaal € 1.000,-- per jaar. Vanwege de bijzondere situatie hebben we
dat in 2020 niet gedaan. In 2020 hebben we geen bijdragen van sponsors ontvangen.
Wel is er een bedrag van € 278,80 uitgegeven voor de aanschaf van spelmateriaal
voor onze deelnemers bij de afdeling Vrijetijd. Daarnaast is er voor een bedrag van
€ 639,21 hulpmateriaal en shirts t.b.v. het zwemmen aangeschaft. Voor 2021/2022
staan er ook weer kleine projecten op stapel. In de sponsorpot zit per 31 december
2020 al een bedrag van € 1.267,13 daarvoor. In december 2017 is ons paard Nico
verkocht voor € 3.000,-- aan de vaste gebruiker, die het paard succesvol gebruikt bij
dressuur-wedstrijden. 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. Hiervoor betalen we een extra
maandelijkse huur van € 100,-- per maand. De tijd zal uitwijzen of we weer een nieuw
paard zullen aanschaffen. Onze reserve vervanging bus was al in 2019 gedaald tot
€ 0,--. In 2020 is er niets aan de reserve toegevoegd. Onze nieuwe bus zal weer zo’n
10 jaar mee moeten gaan. Het bedrag van de reserveringen zullen we weer van jaar
tot jaar moeten bekijken.
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Wij zijn ontzettend blij dat we ons ledenaantal in 2020 aardig op peil hebben
gehouden. In 2020 hadden we nog steeds 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 2019 nog maar één eigen paard. Wij hopen dat Action in
2021 gezond zal blijven, zodat de verhuur geen problemen zal opleveren.
Wij maken ons minder zorgen voor de toekomst; wij hebben in 2020 van de gemeentes
vernomen dat wij ook in 2021 weer de gevraagde subsidies ad € 5.873,-- zullen
krijgen. Gemeente Schagen neemt het grootste deel voor haar rekening (€ 5.373,--). .
Wij hopen dat deze bedragen in 2022 en de jaren daarna zullen worden gehandhaafd.
Van de gemeente Hollands Kroon krijgen wij geen subsidie meer.

Paardrijden :
Normaal zijn er 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. Daar onze
deelnemers veel begeleiding nodig hebben waren de lessen vanaf maart 2020 niet
meer mogelijk. Ook de dressuurwedstrijden konden niet doorgaan.
Het paardrijden is in Paardensportcentrum Belckmeer, Stroet 64 St. Maarten
We sluiten 2020 af met 16 deelnemers, 10 vrijwilligers(begeleiders) en 2 stagiaires.

Zwemmen :
Alleen in januari en februari hebben wij op de zaterdagen van 11.15 uur tot 12.15 uur
met groot genoegen gezwommen in zwembad de Wiel in Schagen. Door her coronavirus werd het zwembad gesloten. Pas in september konden wij weer met een groep
van maximaal 30 deelnemers, onder strikte voorwaarden, weer zwemmen. In november
werd het zwembad echter opnieuw gesloten. Voor de gesloten periode heeft het
zwembad ons geen huur in rekening gebracht.
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.
Over het aantal 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 instellingen als Midgard uit Tuitjenhorn,
Het Zorgerf uit het Waarland en Zorgtuinderij Oosterheem uit Langedijk komen er
vrijwilligers mee. We zien de laatste jaren een groei van nieuwe deelnemers die op
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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. Echter in 2020 is dat uiteraard niet gelukt.
Ook leiden wij ieder jaar een aantal jeugdige deelnemers op voor het A-en zelfs Bdiploma. In 2020 hebben we geen deelnemers op kunnen leiden door de maatregelen.
We hopen dat we in 2021 de draad weer kunnen oppakken.

SOOS :
Het bezoekersaantal is bij de Soos ongeveer 25 personen per avond. De samenstelling
van de bezoekers is iedere avond weer anders. De SOOS heeft nog steeds een
wisselend aantal vrijwilligers en is nog steeds op zoek naar enkele nieuwe vaste
mensen. In 2020 zijn er alleen bijeenkomsten geweest in januari en februari. Daarna
waren er door de coronamaatregelen geen bijeenkomsten meer mogelijk.
Speciale activiteiten, zoals naar de bioscoop gaan, bowlen, dagje uit en uit eten
konden in 2020 helaas niet doorgaan. Ook de traditionele Cabriotour in samenwerking
met de Heeren van Scaghen werd in 2020 afgelast. We hopen dat we in 2021 de
draad weer kunnen oppikken, want de deelnemers kijken er enorm naar uit.
In totaal werken er 7 vrijwillig medewerkers op de verschillende activiteiten.

Promotie van de activiteiten:
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.
Uiteraard zullen wij in 2022 weer op diverse plaatsen , waaronder de braderie en de
verenigingendag van Sportservice Schagen, van de partij zijn om onze club verder te
promoten. Onze nieuwe brochure is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Ook geven we
normaal 3 nieuwsbrieven per jaar uit.
Vrijwilligers :
De coördinatoren van de afdelingen zwemmen, paardrijden en de SOOS/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. Ieder jaar lopen er ook veel
leerlingen via het Regius en het Clusius stage bij ons voor het vervullen van de
maatschappelijke stage. Enkelen blijven daarna bij ons actief als vrijwilliger.
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Extra activiteiten :
In 2020 konden ook de carnaval (georganiseerd door de Muggenburger Ukketukkers),
de kermis (met de kermisexploitanten) en het Sinterklaasfeest helaas niet doorgaan..

Vervoer :
In 2019 hebben we een nieuwe bus aangeschaft. Deze zal weer circa 10 jaar mee
moeten gaan. We hebben er nog maar beperkt gebruik kunnen maken omdat de
activiteiten vanaf maart werden stilgelegd.

Onze voornaamste doelstellingen voor 2021 en 2022 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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