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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste ouders en leden, 

 

Na wederom een geslaagd seizoen met als klap op de vuurpijl het afsluitende zomerkamp in Overloon, 

staan we weer klaar voor het nieuwe seizoen. 

De vakantie zit er weer op en we zijn weer allemaal klaar om leuke clubavonden te organiseren.  

Leiding bij Sirene zijn betekent niet alleen dat je een keer in de week club draait of een keer per jaar met 

je commissie in de weer bent. Het betekent ook dat je vergadert, activiteiten voorbereidt, inkopen doet 

enz.  

Ook is onze leiding nog actief met de diverse acties zoals twee keer per jaar de schoonmaakactie, 

mandarijnen actie en de paaseieren actie. Met deze acties verdienen we geld om onze activiteiten mogelijk 

te maken. Dus blijf onze club steunen bij deze acties. 

Verder wil ik dit jaar even extra aandacht geven aan de tentespanners. Dit is een groep leiding die onder 

leiding van Patrick onze grote tenten verhuurt en deze opbouwt en afbreekt. Bij goed of slecht weer op een 

makkelijke of een moeilijke plek de tentespanners vinden wel een manier om de tent opgebouwd te 

krijgen. Soms is dit nog een hele uitdaging. Mannen goed bezig. 

 

Zoals jullie verderop zullen lezen hebben we ook enkele bestuurswisselingen gehad. Gido Nijskens, 

Marion Rondeel en Rob Simons hebben na vele jaren trouwe dienst het bestuur verlaten. Hartstikke 

bedankt voor jullie jarenlange inzet. Hanneke Brands, Bart Bouten en Chiel Coulen (secretaris) komen 

vanaf dit seizoen het bestuur versterken. Hierbij wensen we ze veel plezier en succes.  

 

Rest mij alleen nog maar om jullie weer een geweldig leuk seizoen te wensen. 

 

 

Luc Pelzer 

 

 

  



 
 

 

 

 

KENNISMAKINGSAVOND 

 

Alle ouders van de kinderen van groep 3 die dit jaar voor het eerst lid zijn, zijn op de eerste 

clubavond (vrijdag 13 september) om 18.45 uur van harte welkom om even vóór de clubavond in 

ons clublokaal rond te kijken en kennis te maken met de leiding en enkele aanwezige bestuursleden. 

U kunt uiteraard dan ook nog eventuele vragen aan ons stellen. 

 

 

FOTO’S KAMP 

 

De foto’s van het kamp kunt u binnenkort zien via een mail bericht dat jullie van ons ontvangen. 

 

 

CONTRIBUTIE 

 

De contributie voor seizoen 2018-2019 is vastgesteld op 52.50 euro en wordt midden oktober (indien 

aangegeven via een mailbericht) automatisch geïnd.  

 

 

REGELS EN GEBRUIKEN 

 

-Kom niet meer dan 10 minuten van te voren naar de club 

-Ga rustig het gebouw in, zodat de groep die in het andere lokaal club draait, geen last van je  

  heeft. 

-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 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. 

 

 



 

INDELING  

SEIZOEN 2018-2019 
 

groep  Aantal lokaal Avond Leiding 

 

Hulpleiding 

3-4 
19.00- 

20.30 

G  R VR  Hanneke Renske 

5-6-7 
19.00- 

20.30 

J 11 G VR Stan S. Niels, Mats, Jelle 

8-1+ 
19.00- 

20.30 

M 7 R DO Janneke, Ires Lon 

5-6-7 
19.00- 

20.30 

M 9 G DO Bram, Bart, Joep  

8-1+ 
19.00- 20.30 

J 11 G WO Ralph, Jordy, Lisanne, 

Saskia 

 

2+-3+ 
20.45- 

22.15 

G 16 G VR Chiel Tom, Marc, Ron, 

Cilly 

 

      

  

COMMISSIE (verantw. bestuurslid) 

 

COMMISSIELEDEN 

Comm. Rollebol (Sanne) 

 

Sanne, Ires, Myrthe 

Comm. Halloween (Sandra) 

 

Marieke, Wendy, Kirsten, Sonja, Wilma 

Comm. St. Nicolaas (Sandra) 

 

Sandra, Tim B., Max, Sven, Ineke, Cilly 

Comm. St.Maarten (Luc) 

 

 Stan v.d. H., Nick, Sam, 

Comm. Koningsdag (Luc) 

 

Sjoerd, Kirsten, Marc, Luc 

Comm. Kerstactiviteit (Ralph) 

 

Ralf B., Davy 

Comm. Zomeractiviteit (Sandra) 

 

Hanneke, Sandra 

Comm. Pyamaparty (luc) 

 

Nikki, Roos, Danielle 

Comm. Spellen (Janneke) 

 

Janneke, Ralph T, Chiel, Ralf B, Daan H 

Comm. Materialen/Onderhoud (Bart) 

 

 Wil, , Jeroen K, Patrick, Tim V 

Comm. Poetsen (Luc) 

 

Wil, Maria, Luc, Janneke, Nikki 

 


