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LEDENVERGADERING
OP 25 NOVEMBER A.S.
De Algemene Ledenvergadering
(ALV) wordt gehouden op maandag
25 november a.s. om 20.00 uur in
het MFC de Akkers. Zet deze datum
alvast in uw agenda.

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zijn de eerste wedstrijden al
gespeeld. Het seizoen 2019-2020 is gestart! Altijd weer een bijzonder
moment, het begin van een nieuw seizoen. Wellicht speel je in een
nieuw team en leer je weer nieuwe teamgenoten kennen. Moet je
spelen tegen tegenstanders die je nog niet goed kent. Of maak je als
pupil voor het eerst kennis met het voetbalspelletje. Maar hoe dan
ook, voor onze vereniging is het nieuwe seizoen 2019-2020 nu al een
historisch seizoen. Na 66 jaar gaat de SC Bant verder als vereniging
voor voetbal en het MFC de Akkers. Niet langer zijn wij een
omnivereniging. Daarnaast maken we ook dit seizoen verdere stappen
in de samenwerking met SC Creil. Werkten we de afgelopen seizoenen
al samen bij de junioren, vanaf dit seizoen zet die samenwerking zich
voort bij de senioren. Maar niet alleen op het veld de nodige
wijzigingen, ook in de organisatie maken we stappen om onze
vereniging klaar te maken voor de toekomst. De organisatiestructuur is
gewijzigd en met het succesvolle evenement De Aftrap hebben we een
goede financiële basis gelegd waarop we nu weer verder kunnen
bouwen. Daarnaast zijn er diverse leden die samen met de
bestuursleden de werkzaamheden oppakken om verder te bouwen
aan de toekomstbestendigheid van onze vereniging. Want er is in
2019-2020 nog voldoende te doen. Samen met jullie als leden, maar
ook met onze vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden
maken we er een fantastisch seizoen van. Natuurlijk hopen we op veel
sportief succes maar bovenal veel sportplezier en gezelligheid binnen
een vereniging die werkt aan zijn toekomst!

CLUB VAN 50

NIEUW BESTUUR
Nu
we
niet
langer
omnivereniging zijn, zijn er
wijzigingen opgetreden in
bestuur. Het bestuur van SC
bestaat uit de volgende leden:

een
ook
het
Bant

Voorzitter:
Theo Vos
Secretaris:
Gert-Jan Fokkema
Penningmeester:
Matthé Roose
Bestuurslid technische zaken/
voetbal:
Arjan Hoekstra
Bestuurslid Facilitaire zaken/ MFC:
Pascal Lunenborg

Vanaf dit jaar kennen we ook in Bant een Club van 50. In veel andere
sportkantines komen we dit fenomeen al tegen. Daarom is besloten
om particulieren die SC Bant en het MFC de Akkers een warm hart
toedragen vanaf nu ook de mogelijkheid te bieden de club en het
gebouw te ondersteunen. Inmiddels prijkt er een prachtig bord op het
MFC de Akkers met al bijna 80 namen van leden van de Club van 50.
Elk lid van de Club van 50 mag een suggestie doen waar het geld aan
besteed kan gaan worden. Een commissie van wijze mensen binnen SC
Bant en MFC de Akkers maken voorstellen inclusief een bijbehorende
begroting. Daarnaast zal de Club van 50 jaarlijks verantwoording
afleggen over hun werkzaamheden en de besteding van de middelen.
Kan ik lid worden van de Club van 50? Natuurlijk, iedereen die de
leeftijd heeft van 18 jaar en ouder kan lid worden van de Club van 50.
Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 jaar. Daarna zal het
contract stilzwijgend verlengd worden voor 1 jaar. U kunt lid worden
van de Club van 50 door het invullen van het formulier op de website
van SC Bant. Maar u kunt het formulier ook opvragen door een mail te
sturen naar info@scbant.nl

ACTIVITEIT IN HET MFC
Natuurlijk is ons MFC de Akkers
meer dan alleen een sportkantine
bij
trainingen
of
voetbalwedstrijden. Het MFC is ook
geschikt
voor
vergaderingen,
recepties, concerten, feesten en
nog veel meer. Ruimte reserveren
in het MFC kan via Margriet
Groenewold
via:
margrietgroenewold@hotmail.com

VRIJWILLIGERSBELEID, IEDEREEN DOET MEE!
Omdat SC Bant een relatief kleine club is worden er veel zaken door
vrijwilligers opgepakt en uitgevoerd. Om het sporten binnen SC Bant
mogelijk te blijven maken zijn wij afhankelijk van de inzet van onze
vrijwilligers. Naast de noodzaak van de inzet van vrijwilligers, is het
vooral leuk om je binnen SC Bant in te zetten als vrijwilliger. In de
ledenvergadering is afgesproken dat elk lid van 16 jaar en ouder 8 uur
vrijwilligerswerk verricht. Bij leden die jonger dan 16 jaar zijn,
verwachten wij dat ouders/ verzorgers zich inzetten als vrijwilliger.
Natuurlijk gaan wij er vanuit dat iedereen zijn steentje bijdraagt.
Mocht dit onverhoopt niet kunnen, dan is het mogelijk het
vrijwilligerswerk af te kopen voor € 100,- per jaar. Als je het
vrijwilligerswerk wilt afkopen meld dit dan zo snel mogelijk bij je leider
of de secretaris via info@scbant.nl Als we vóór 1 november 2019 geen
bericht hebben gekregen, dan word je ingezet voor vrijwilligerswerk.
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NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
In deze nieuwsbrief kon u reeds lezen dat we enkele wijzigingen hebben in de organisatie en het bestuur. Maar
natuurlijk kunnen de bestuursleden niet alle werkzaamheden alleen uitvoeren. Zij krijgen daarbij ondersteuning van
verschillende leden. Hieronder vindt u de nieuwe organisatiestructuur van onze vereniging.
ALV (Algemene Leden Vergadering)
Voorzitter (DB)
Theo Vos

Sponsoring
Martijn Kramer
Monique Bouma
Henny Meilink
Fred Postma

Penningmeester (DB)
Matthé Roose
Financiën

Secretaris (DB)
Gert-Jan Fokkema
Secretariaat

Technische zaken
Arjan Hoekstra
Voetbal

Facilitaire zaken MFC
Pascal Lunenborg
Facilitaire

Fin. Beleid
Matthé Roose

Verslaglegging
Gert-Jan Fokkema

Wedstrijdsecretariaat
Arjan Hoekstra

Beheer MFC
Pascal Lunenborg

Fin. Adm
Jacquelien

Alg.Adm.
Gert-Jan Fokkema

Senioren cie
Arjan Hoekstra

Agenda MFC
Margriet Groenwold

Leden Adm./Sportlink
Diede Beugels

Junioren cie
Wim van Wegen

Inkoop MFC
Hanjo de Groot

Archief
Gert-Jan Fokkema

Pupillen cie
Paulien Janssen
Peter de Waal

Planning Vrijwilligers
Laura Bouma
Stef Kuik

Vrijwilligers
Stef Kuik

Pand commissie
Marcel Hutten
Karel Dijkhof
Gerard Bouma

Facebook
Cindy Okkes

Veld-beheer groep veld 2
Jan-Martijn Hekman
Kleedkamer/Veld beheer groep
Albert Bijdevaate

MEEDOENPAKKET GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen, van 4 tot 18 jaar, in
de Noordoostpolder mee kunnen doen. Bijvoorbeeld aan sport, muziek
en cultuur. Ook wanneer het ouders of verzorgers financieel even niet
voor de wind gaat. Heeft u een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm dan kunt u gebruik maken van het Meedoenpakket
Jongeren. Wilt u het Meedoenpakket aanvragen of heeft u er vragen
over? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer
0527 633 911. Ook SC Bant is deelnemer aan het Meedoenpakket.
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