Activiteiten Commissie Brabantia, jaarverslag 2016 – 2017

De AC van Brabantia is groter dan hierboven staat. Door het hele seizoen krijgen we vele
helpende handjes van mensen die ons graag helpen en ondersteunen. Jeugdbestuur,
hoofdbestuur, kantine, een aantal leiders en trainers, scheidsrechters enz. Bij Sinterklaas,
Opa Stoker toernooi, paashaas, oud papier ophalen enz. Allemaal AC mensen dus. Dan stijg
je ruim uit boven de 30 personen. Geweldig !!! Het geld dat nodig is om activiteiten te
organiseren wordt door de activiteitencommissie zelf bijeengebracht.
De inkomstenbron bestaat uit:
De grote clubactie, papier ophalen met auto’s van de Cure op vrijdag avonden, kerstkienen,
rommelmarkt, loterijen, giften en merchandising. Deze inkomsten zijn dusdanig dat naast het
zelf bekostigen van diverse activiteiten hiervan, voor de jeugd, ook diverse materialen
aangeschaft kunnen worden waarvoor op dat moment geen budget is.

Activiteiten:
BVO E toernooi in augustus:
Wederom met grote namen
Een toptoernooi, een top dag. Hierover waren alle bezoekers en de vrijwilligers het eens.
Dit onder leiding van Onze John van Dorst. Brabantia heeft weer opnieuw een mooi
visitekaartje afgegeven.

Marathon Eindhoven oktober:

Dit is een foto uit 2014. 1ste prijs voor deelnemende sport verenigingen. We hebben er veel
gehad. Door een toenemende beperking (van regeltjes) voor inschrijving van deelnemende
sportverenigingen was het voor Brabantia niet meer haalbaar om hiervoor op tijd in te
schrijven. We hebben na vele jaren deze keer niet meer mee gelopen. Jullie Koos was zeer
teleur gesteld in de marathon organisatie. Maar tijden veranderen. De scholen nemen het
over… Het is niet anders. Uiteraard is en blijft de Marathon een schitterende manifestatie
voor iedereen.
Grote clubactie:
Het diepte punt van vorig jaar was helaas zwaar overtroffen. De ouders sturen hun kinderen
niet meer langs de deuren. De opbrengst was dermate laag waardoor we besloten hebben,
om hiermee te gaan stoppen. Positief punt hierin is dat onze Brabantianen een extra
zakcentje niet meer nodig hebben. Het gaat financieel goed met ze !
Sinterklaas december:
Een zeer grote opkomst (groter als ooit tevoren) van onze Mini’s en F jes. Sint was in zijn
nopjes. Een week daarvoor hebben de Pieten ook samen gevoetbald met de Mini’s. Een
geweldig succes. Hartelijk dank voor jullie bijdragen.

Kerst Kienen december:
Een geweldige opkomst. Ruim 150 personen en een bere gezellige avond. Opbrengst… Voor
onze jeugd. Voor de deelnemers: fijn dat jullie er waren. Wij, de AC, ervaren zo’n avond met
jullie als een enorme steun in onze rug. Tot volgend jaar !!!

Opa stoker toernooi december:
230 Deelnemers en vele handen om de AC te helpen. Wederom vonden er dit jaar 2 fijne en
gezellige zaalvoetbaldagen in de kerst vakantie plaats. Met dank aan onze John van Dorst
die al vele jaren de matrixen en indelingen hiervoor maakt, en onze club scheidsrechters.
Zonder deze kanjers wordt het een stuk moeilijker om er een goed georganiseerd toernooi
van te maken.

Dit is onze opa Stoker ! Een lieve man die veel voor de jeugd van Brabantia betekend heeft.
Hij is helaas al lang niet meer in ons midden, maar we zullen hem nooit vergeten !
By the way… Op de plek waar onze nieuwe sporthal staat heeft Opa Stoker destijds op
dezelfde plaats training gegeven aan jeugdspelertjes van Brabantia. Mooier kan het niet zijn!
Bedankt voor alles lieve Opa Stoker ! Je was en bent nog steeds een kanjer !

Carnaval bij Brabantia:
Als je praat over mensen bij Brabantia die een extra stapje meer maken bovenop hun
normale activiteiten bij brabantia, dan is onze carnavalsvereniging er ook een. Het is dan ook
niet vreemd dat zij inmiddels nauw verweven zijn met onze AC. Zij zijn al vele jaren AC leden
geweest zonder dat ze dit wisten. Bij deze… Onze eigen carnavals vereniging….. Yep !
Welkom bij de AC. We zijn èèn familie geworden.

Paashaas bij onze Mini’s:

Of jullie nog eitjes lusten ?

Grote jeugd toernooien Brabantia mei:
Wederom onder leiding van John van Dorst. 3 geslaagde dagen waarbij iedereen het goed
naar zijn zin had. De AC groep die dit doet heeft een professionele uitstraling gekregen die de
bezoekers niet ontgaat. Alles goed geregeld ! Leuk om bij vvBrabantia te komen !
Rommelmarkt Brabantia Juni:
Daar staan we ieder jaar trouw spulletjes te verkopen die we van onze Brabantianen krijgen.
Jullie raden het al… Opbrengst voor onze jeugd !!!
Fietsenralley Juni:
3e Editie. Wat gaan we met vaderdag doen ? Effe geen voetbal, maar een absolute mooie
route fietsen met ons allen. Onderweg bij een paar posten opdrachten vervullen en het
nodige tot ons nemen. Zo leuk !!! Zo goed !!!! Was ook dit jaar erg gezellig en geslaagd !
Familie van Geffen…… Zet ‘m op !!!

Beste Brabantianen. Vooral senioren teams. Schrijf in en doe mee ! Een mooie afsluiting van
jullie voetbal jaar is een feit. Jullie hele familie is welkom hierbij. Bedenk het maar !

Oud papier ophalen in 2 wijken Genderbeemd en Genderdal:
Met 2 professionele wagens van de Cure doen we dit al12 jaren met 4 personen op de
vrijdagavond met fijne chaufeurs. 26 x Per jaar, en we vinden dit nog steeds leuk. Nog nooit
een beroep op de Cure hoeven te doen voor extra papier gooiers. Ook niet in de vakanties.
Opbrengst… Voor onze jeugd.

Loterijen op de zondagen wanneer ons 1e speelt:
Dan zijn we er ook met 3 personen. Dit is een verhaal apart. Door vele trouwe Brabantianen
worden iedere keer lotjes gekocht met veel humor, ook bij de bezoekers van onze tegenpartij.
Ze weten allemaal dat het liefdeswerk is. De prijzen vinden ze niet spannend.
Het gebakkes eromheen wel. Lieve Brabantianen, bij deze hartelijk dank voor jullie bijdragen.
Door het hele jaar heen levert dit een bedrag op van ongeveer 1.500 euro voor de jeugd.
De Jumbo sponsorde de levensmiddelen mand, en Henri Dirks, onze ballenkoning, sponsort
iedere keer 5 gehaktballen. Hartelijk dank voor jullie bijdragen. Julie allemaal zijn…. Goud !!!
Een activiteitencommissie met een goede en stabiele kern, maar is inmiddels omringd met
serieuze vrijwilligers (in alle disciplines) die graag samen met ons, en wij met hen, activiteiten
voor Brabantia in de toekomst willen organiseren.
De doelstelling van onze activiteiten en inzet is; naast het voetballen van onze jeugd, leuke
activiteiten organiseren waardoor we onze jeugd een leuke tijd bij Brabantia kunnen
bezorgen. Nagenoeg alle AC leden hebben al een belangrijke en verantwoordelijke functie in
de Brabantia organisatie: o.a. Jeugdbestuur, jeugdcoördinator, Leider/trainer jeugdteams,
gastheer enz. We doen dit extra erbij, omdat we dit zelf leuk vinden, maar vooral omdat we
ervaren, dat dit alles een belangrijke toevoeging is aan vvBrabantia algemeen. Dat is nog niet
alles. Ons hoofdbestuur, een aantal leiders, trainers en vrijwilligers maken zich ook schuldig
aan AC activiteiten naast hun normale functie. Zo mooi lieve mensen !
Volgens Koos bestaat er geen amateur vereniging (in welke discipline dan ook) in Nederland
die zo’n grote activiteiten commissie heeft als onzen Brab. Ga maar zoeken !!!
Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken, die op zijn of haar manier ons heeft mee
geholpen om het mooie seizoen 2016 – 2017 te doen slagen.
Jullie activiteiten commissie.

