Info
seizoen 2022-2023
VAN DE VOORZITTER
Beste ouders, leden en leiding,
Seizoen 2022/2023 begint voor mij met het stokje overnemen van de voorzittersrol van Luc Pelzer. Voor
degene die mij niet kennen zal ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is Bart Bouten, 28 jaar oud en zit
nu 13 jaar als leider bij de club, waarvan 3 jaar bij het bestuur. Ik verheug mij er erg op om als voorzitter
alles in goede banen te leiden, al vind ik het wel nog wat spannend.
Afgelopen seizoen hebben we gelukkig meer qua clubavonden en activiteiten kunnen doen dan het
seizoen ervoor. Er was nog even een kortere lockdown rond de wintermaanden, maar gelukkig voor de
kinderen konden wij daarna weer snel club draaien.
Ook konden wij afgelopen seizoen gewoon weer zonder maatregelen op kamp. Niet hoeven letten op
afstand of andere corona gerelateerde zaken. Dit gaf ons als leiding toch weer een goed gevoel. Ik kreeg
van verschillende kinderen te horen dat zij het ook heel erg leuk hebben gehad op kamp. En dat kon je
ook wel zien aan hoe ze met de spellen meededen en de algehele sfeer op en rondom het kampterrein.
Voor het nieuwe seizoen gaan we er weer fris en fruitig tegenaan. Met flink wat nieuwe hulpleiding die
zich heeft gemeld en natuurlijk de rest van de leiding hopen wij er een leuk clubseizoen van te maken.
Tot ziens bij Sirene ’99
Bart Bouten

KENNISMAKINGSAVOND
De ouders van de kinderen van groep 3 die dit jaar voor het eerst lid zijn en nog niet bekend zijn met
het clubgebouw, zijn op de eerste clubavond van harte welkom om even vóór de clubavond (18.45)
in ons clublokaal rond te kijken en kennis te maken met de leiding en enkele aanwezige
bestuursleden. Uiteraard kunt u dan ook eventuele vragen aan ons stellen (1ste keer is vrijdag 16
september).

CONTRIBUTIE
De contributie voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld op € 55.- en wordt midden oktober
(aangegeven via een mailbericht) automatisch geïnd.

REGELS EN GEBRUIKEN
-Kom niet meer dan 5 minuten van te voren naar de club;
-Ga rustig het gebouw in en desinfecteer je handen;
-De ouders worden verzocht de kinderen van groep 3 en 4 na de clubavond op te komen
halen;
-Luister op de clubavond goed naar wat er gezegd wordt over de volgende (club)week;
-Je krijgt op de clubavond vaak een briefje (of via de groepsapp) mee over bepaalde activiteiten of
organisatorische zaken. Lees dat briefje zelf en geef het thuis aan je ouders af;
-Neem geen snoep mee naar de club. Als je dat wel doet, zorg dan dat je genoeg bij je hebt,
zodat je iedereen iets kan geven;
-Het is niet verplicht om op je verjaardag uit te delen, het mag wel;
-Als je een keer niet kan komen, meld je dan af bij de hoofdleid(st)er, telefonisch of via de app;
-Als er tijdens een clubavond iets uitgelegd wordt, probeer dan even stil te zijn en te luisteren;
-Als leden niet goed luisteren of iets uithalen wat niet door de beugel kan, kunnen ze door de
leiding naar huis gestuurd worden. Een van de leid(st)ers zal na de clubavond de ouders even
inlichten over de reden;
-Schade die opzettelijk wordt toegebracht aan het clubgebouw of aan de spullen die erin staan,
zal door de leden zelf betaald moeten worden. Ben dus altijd voorzichtig met materialen en
het gebouw;
- Als we de Rijksweg oversteken, wacht dan altijd (met of zonder fiets) voor het fietspad. De
leid(st)ers zullen je precies vertellen wanneer je over mag steken;
-Mobiele telefoons mogen niet mee naar de club, en moeten dus thuis blijven.
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Ralph, Bram, Jelle

19.00-20.30

5-6
19.00-20.30

7-8-1+
19.00-20.30

2+-3+
20.45-22.15

Bestuur
Bart, Ralph T, Janneke, Sandra, Dennis,
Hanneke, Chiel, Cilly
COMMISSIE (verantwoordelijk bestuurslid)
Comm. Rollebol (Dennis)
Comm. Halloween (Sandra)
Comm. St. Nicolaas (Sandra)
Comm. St. Maarten (Janneke)
Comm. Koningsdag (Ralph)
Comm. Kerstactiviteit (Ralph)
Comm. Zomeractiviteit (Hanneke)
Comm. Pyamaparty (Hanneke)
Comm. Materiaal/onderhoud (Bart)
Comm. Poetsen (Hanneke)

COMMISSIELEDEN
Ires, Dennis
Marieke, Kirsten, Wilma
Sandra, Tim B., Max, Sven, Ineke, Cilly
Stan v.d. H., Nick, Sam
Sjoerd, Kirsten, Luc
Ralf, Davy
Hanneke, Sandra
Nikki, Stijn v.d. H.
Wil, Jeroen, Patrick, Tim V.
Wil, Maria, Luc, Janneke, Sandra, Hanneke

