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Commissie Activiteiten 
 
Samenstelling 
Voorzitter: Dirma Speldekamp 
  Maria Kruithof 
 
Ondersteunende leden: 
  Gerda Zoet 
  Annelies Mulder 
  Joop Zandbergen 
   
In de verslagperiode werden de volgende activiteiten ontplooid: 
 
Startdag 
Op zaterdag 5 september werd in samenwerking met de TC voor de tweede keer de startdag 
georganiseerd als aftrap van het naderende volleybalseizoen. Deze dag stond wederom in het 
teken van het spelen van oefenwedstrijden voor de verschillende teams. Tussendoor werden 
er ook weer foto’s gemaakt van de teams en spelers. De AC verzorgd, in samenwerking met 
een aantal recreanten,  altijd de uitgebreide lunch voor alle leden die deze dag aanwezig zijn. 
 
Snertactie  
Op zaterdag 28 november 2015 werd de jaarlijkse erwtensoepactie weer gehouden. Een 
kleine 100 EVV’ers hebben gelopen en hun verkooptrucs uit de kast getrokken. Daarnaast 
waren nog eens 8 mensen achter de schermen druk bezig met alles in goede banen te leiden. 
Helaas misten we dit jaar de mini’s en een drietal teams van de jeugd met lopen i.v.m. 
wedstrijden. Net als voorgaande jaren is er vooraf aan de leden gecommuniceerd wat de 
auto/loopindelingen was. Dit werkt prettig voor alle leden aangezien ze er nog even aan 
herinnerd worden en daarbij ook meer gemotiveerd worden als ze met hun vriendje of 
vriendinnetje worden ingedeeld. Daarnaast hadden nog 13 mensen zich opgegeven voor extra 
verkoopacties later in de maand.  
 
Dit jaar zijn we voorzichtig geweest met inkopen, maar hebben we niet te weinig besteld i.v.m. 
het tekort in 2014. We wisten een inschatting te maken van het aantal dozen voor de 
kraamverkopen bij de Hema en Kerst in de Vesting en hebben inmiddels twee vriezers in ons 
bezit om een kleine voorraad op te kunnen slaan in zaal 11. Daarnaast was er een back-up 
opslag geregeld via Ko-Kalf voor het geval dat de voorraad te groot zou worden. 
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Een extra actie vanwege het 40-jarig jubileum was de verkoopactie koop een doos en krijg een 
lot. Onder de diverse uitgereikte loten werden 3 Broodjeshuis ‘De Elburger’ waardebonnen 
verloot. Deze actie was eenmalig. 

jaar inkoop 

over 
vorig 
jaar totaal 

over na 
verkoop 

Elburg 

2013 430 50 480 110 

2014 313 42 355 0 

2015 450 0  450 6 

 
Tijdens de snertactiedag merkten we dat er te weinig dozen leken te zijn. De tellingen klopten 
niet en helaas hadden we de pakbon niet gecheckt. Dit is een leerpunt voor ons achteraf. Na 
28 november is er contact gezocht met de Marfo en hebben zij ook geconstateerd dat er nog 
17 dozen bij hen waren achter gebleven in het magazijn. Deze hebben we alsnog geleverd 
gekregen. Echter, in onze telling bleken er nog 5 tot 10 dozen te missen. We hebben voor deze 
dozen niet hoeven te betalen. Zie overzicht kosten. 
 
Zoals er te zien is in bovenstaand overzicht zijn alle snertdozen zo goed als verkocht na alle 
acties die gepland waren na de snertactie. Ook hebben we geen gebruik hoeven maken van 
de opslag bij Ko-Kalf.  
 
De netto winst van de snertactie bedroeg dit seizoen € 3.087,91 
Dit is aanzienlijk hoger dan vorige jaren. De inkoop en verkoop is goed op elkaar afgestemd en 
alles is ook verkocht. Dit is het ideale plaatje dat we eigenlijk elk jaar moeten vasthouden. 
 

 Kosten 2015   

 wisselgeld € 2,80 

 inkopen € 59,85 

 

huur kraam + inkopen 
KidV € 242,81 

 inkoop snert (425 dzn) € 3.529,80 

 totale kosten € 3835,26 

     

 Inkomsten 2015   

 verkoop 28 nov € 6.344,97 

 verkoop KidV € 578,20 

 totale inkomsten € 6.923,17 

     

 opbrengst snert 2015 € 3.087,91 
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SNERTactie 2014 2013 2012 

totale winst €   2.868,-  €   1.932,-  €   2.384,- 

 
 
De verkoop bij Kerst in de Vesting zal aankomende jaren niet meer gaan plaatsvinden. Deze 
conclusie is getrokken omdat het vele werk dat hiermee gepaard gaat groter is dan de 
hoeveelheid snertverkoop dat eruit voortkomt. Daarbij komt dat leden vaak niet 
kunnen/willen tijdens Kerst in de Vesting. Het is dus moeilijk om hier bemensing voor te 
krijgen. We willen het volgende jaren proberen met alleen de HEMA-verkoop op de 
zaterdagen na de snertactie. 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas kwam dit jaar wederom op bezoek bij de mini’s van onze vereniging. In 
samenwerking met de trainers van de mini’s was er een leuk programma in elkaar gezet. Dit 
jaar met een nieuwe Sint en twee nieuwe jeugdige pieten. Aan het eind van de ‘training’ 
werden de kinderen verblijd met een leuk presentje. Daarnaast hebben de mini’s ter ere van 
het jubileum een 40 gevormd met elkaar en dit is op de foto gezet. 
 
Grote verloting 
Dit jaar werden er voor de grote verlotingsactie 160 boekjes met elk 30 loten uitgedeeld onder 
alle leden. Met als jubileum actie 40 prijzen voor 40 jaar EVV. Er werden 5 extra prijzen 
ingekocht bij Broodjeshuis ‘De Elburger’. Ook dit jaar hoefde elk gezin met meerdere leden 
maar 1 boekje te verkopen. Alle lotenboekjes zijn ook dit jaar weer verkocht. Leden zien het 
belang meer in van de actie en de trainers werken goed mee met het hameren op het 
leegverkopen van boekjes. 
De trekking werd net als vorig jaar gehouden tijdens het beachvolleybal toernooi. De AC is blij 
dat in tegenstelling tot vorige jaren de verkoop zo goed is verlopen. Een ieder die hier aan 
heeft bijgedragen wordt daarvoor dan ook hartelijk bedankt! De goede verkoop is ook terug 
te zien in de resultaten.  
 
De netto opbrengst van deze actie bedroeg  € 4.008,86. Dat is een zeer goed resultaat! 
 
Verloting bij thuiswedstrijden  
De verlotingen tijdens de thuiswedstrijden op zaterdag hebben in totaal € 280,- opgebracht. 
 
Kampioenshuldiging 
Tijdens de kampioenshuldiging op zaterdag 7 mei 2016 werd de bont versierde kar weer 
verzorgd door de activiteitencommissie. 
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EVV Doet!  
Zie het verslag van de Jubileumcommissie hiervoor. Dit is een activiteit geweest waarbij de 
activiteitencommissie ondersteuning heeft geleverd. 
 
 
Eindafsluiting 
Standaard wordt de laatste zaterdag van de thuisspelende wedstrijden gevierd en afgesloten 
met het welbekende eindfeest. Deze vond in 2016 plaats op 16 april. Vanwege het jubileum 
was het thema ‘Glitter Glamour Gala’ uitgezet en was iedereen uitgedost in een mooie 
galajurk of glamoureuse pakken.  
Om het alles een beetje een chiquere uitstraling te geven was er een driegangen diner 
voorbereid die geheel werd uitgeserveerd door de uitgebreide activiteitencommissie met 
versterking van Anne Westerink, Marijke Beelen en Marianne Blaas. Dit alles was ook nog 
eens zelf door hen gekookt en voorbereid. 
Na het heerlijke eten was het tijd om een dansje te wagen op de nieuwe led-vloer die DJ 
Browbeat had meegenomen. Aangezien ’t Huiken na de verbouwing geen zitkuil meer had 
moesten we toch iets creëren waarbij iedereen zich al dansend op zijn gemak voelt. Dit was 
meer dan geslaagd! 
 
Al met al weer een super geslaagd activiteitenjaar van EVV met het smeuïge sausje van het 
40-jarig jubileum dat voor hele leuke variaties heeft gezorgd! Bedankt voor jullie inzet! 
 
Dirma Speldekamp 
 
 


