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FRIS HET NIEUWE JAAR IN 
 
De laatste competitiewedstrijden van 2016 zijn inmiddels 
gespeeld en het nieuwe jaar gaat zijn intrede nemen. 
Maar eerst komen de feestdagen nog en traditiegetrouw 
het oliebollentoernooi op 27 december waar wij jullie 
allemaal hopen te mogen zien. Het wedstrijdschema en 
het scheidsrechters/wedstrijdtafelschema is inmiddels 
bekend dus we gaan vol frisse moed het nieuwe jaar in.  
 
Hierbij willen wij eenieder fijne feestdagen en een gezond 
en sportief 2017 wensen! 
 
 
 
 

AGENDA 
 

KERSTVAKANTIE 
In verband met de kerstvakantie wordt er 
in de weken van 26 december tot en met 8 
januari niet getraind. In de week van 9 
januari beginnen de trainingen weer. 

 

OLIEBOLLENTOERNOOI 
Dinsdag 27 december zal het jaarlijkse 

oliebollentoernooi weer plaatsvinden in De 

Olm. Heb je je nog niet ingeschreven en 

ben je tussen de 6 en 21 jaar? Stuur dan 

even een mail met je naam en leeftijd 

waarin je aangeeft dat je mee wilt doen 

naar 

toernooicommissiechristofoor@gmail.com 

De kosten voor dit toernooi zullen €2,50 

per persoon bedragen en dient op het 

toernooi betaald te worden. 

 
 
 

Oliebollentoernooi  Di 27 december De Olm 
   12:00-16:00 uur 
 
EHBO workshop  Ma 23 januari De Cirkel 
   19:00-22:00 uur 
 
Open dag   Za 8 april  De Sporthoeve 
   13:00-21:00 uur 
 
Sponsormunten actie mei-juni 
 
Scholendag  Do 8 juni  De Bataaf 
   09:00-16:00 uur 
 
Spelletjesdag  Za 10 juni De Bataaf 
   13:00-16:00 uur 
 
Feestweektoernooi  Zo 11 juni De Bataaf 
   12:00-16:00 uur 
 
Barbecue   Za 1 juli  De Cirkel 
   17:00-22:00 uur 
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VANUIT HET BESTUUR 
 
Binnenkort gaat Frank bij wethouder Van Haeften (Gemeente Haarlemmerliede) op bezoek 
om het te hebben over het hart van Zwanenburg, met het dorpshuis en de sporthal. 
Hierover heeft Frank het volgende ingezonden: 
  
Ik wil het met name hebben over het Hart van Zwanenburg, met het dorpshuis en sporthal! 
  
De status van dit project is, dat er op het nieuwe bestemmingsplan 4 bezwaren zijn 
ingediend, waarbij de meest serieuze zijn van AH en mevrouw en meneer (dokter) 
Heeneman! 
  
Deze laatste persoon heeft het gehele plan de vorige keer tegen kunnen houden, door een 
bezwaar in te dienen bij de Raad van State, die gegrond werd verklaart. 
  
Ah heeft een bezwaar ingediend, omdat de Lidl te groot gaat worden qua vierkante meters, 
in hun nieuwe onderkomen op de huidige locatie van de Olm, zij hebben hun huis advocaat 
er op gezet! 
  
De project leider van de gemeente heeft alle 
bezwaren onder de loep genomen en is met 
alle partijen rond de tafel gaan zitten en heeft 
hierop besloten niets te veranderen aan het 
bestemmingsplan! 
  
Op dit moment is het nieuwe bestemmingsplan 
vorige week goed gekeurd door B&W 
(Burgemeester en Wethouders) en half januari 
zal ook de gemeenteraad ditzelfde 
bestemminsplan moeten goedkeuren. 
  
Dit gaat met name over de financiën, exploitatie en bezwaren die gemaakt zijn. 
  
Half februari staat er een informatie avond van alle bewoners van Zwanenburg-Halfweg in 
de Olm gepland. 
  
Hier wil ik alle leden oproepen aanwezig te zijn, jullie krijgen uiteraard van mij de officiële 
datum te horen, zodra die bekend is! 
  
Ik wens iedereen prettige Kerstdagen toe en een gelukkig Nieuwjaar en hoop iedereen weer 
met goede moed te zien tijdens onze eerste thuis competitie wedstrijden op zaterdag 7 
januari. 
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SCOOR EEN SPONSOR 
 

Sponsoren zorgen ervoor dat we ons hoofd boven water kunnen houden en binnen de 
vereniging iets extra's kunnen doen. Denk aan de aanschaf van materialen, organiseren van 
activiteiten, enz. Bovendien zorgen verschillende shirt-sponsoren ervoor dat de teams er 
netjes bijlopen. De sponsorcommissie is onderbezet, met deze actie hopen we leden te 
activeren om zelf op zoek te 
gaan naar sponsoren: 'help de 
vereniging, scoor een sponsor 
en verdien je contributie 
terug'. Elk lid kan zich inzetten 
om een sponsor te vinden, om 
een blijk van waardering te 
geven is de volgende 
contributie korting van 
toepassing, elk begin van het 
seizoen wordt dit opnieuw 
geïndexeerd. 
 
 
Daarnaast zoek we nog steeds iemand voor de sponsorwerkgroep, iemand die de subsidies 
elk jaar bij de gemeente aanvraagt en iemand die de volgende fondsen in de gaten wilt 
houden: Schipholfonds, Oranjefonds en de Meerlanden, etc….. 
 
Wil je de sponsorcommissie helpen?, wil je de voorwaarden van deze actie weten?, heb je 
een sponsor op het oog? of wil je je aansluiten bij de sponsorwerkgroep? 
 
Laat het ons weten en neem contact op met: 
Frank Gerritse 06-53171094 
 

VANUIT DE WERKGROEPEN 
 

TOERNOOI 
De toernooiwerkgroep kan terugkijken op een zeer geslaagd U10 toernooi dat op zaterdag 
26 november heeft plaats gevonden. De kinderen van de Basketball’scool speelden deze dag 
tegen andere vereniging op een echt veld met scheidsrechters, scorebord en publiek. Dit 
was een heuse ervaring. De kinderen hebben een topdag gehad. 
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COMMUNICATIE 
Inmiddels is dit al de tweede oplage van de nieuwbrief in de nieuwe stijl. In deze nieuwsbrief 
willen wij eenieder een keer in de twee maanden op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast willen wij een aantal vaste rubrieken terug 
laten komen. Heb jij nieuwtjes of ideeën die je graag in de nieuwbrief terug wilt zien? Laat 
het ons dan weten! 
 

WEDSTRIJD 
Het nieuwe scheidsrechter en wedstrijdtafelschema voor het nieuw jaar is bekend. 
Hieronder staat het nieuwe schema weergegeven, daarnaast is het schema op onze website 
www.svchristofoor.nl te vinden. Graag willen wij jullie nogmaals bekend maken met 
onderstaande regels. 
 

 
 

http://www.svchristofoor.nl/
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VACANT 
 
Voor het hoofdbestuur van SV Christofoor staat de functie voorzitter momenteel op vacant. 

Daarom zijn wij op zoek naar iemand die de functie van voorzitter wilt gaan vervullen. Per 

seizoen zijn er ongeveer 6 bestuursvergadering. Wie komt het bestuur versterken? Er staat 

een gepaste vergoeding tegenover. Wilt u eerst meer weten over deze bestuursvergoeding 

neem dan contact op met een van de bestuursleden. Voor contactgegevens zie website 

kopje Organisatie / Bestuur. 
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IN DE PRIJZEN 
 
Voor ons ingediende initiatief bij het Meerlandenfonds hebben wij maar liefst €450,- aan 
subsidie gekregen! Wij willen hiermee de jeugd voor de eerste keer in ons bestaan, de 
mogelijkheid geven om op een basketbalkamp/jeugdkamp te gaan in juni 2017! Voor de 
organisatie van dit kamp zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers. 

 

DRIE PIETEN GESPOT 
 

Woensdag 23 november liepen drie pieten rond de gymzaal bij de Kinheim op zoek naar 
trainer Frank Gerritse. Zij wilden namelijk meetrainen met de twee jongste groepen 
basketballers van Christofoor. Gelukkig werden ze op de goede weg geholpen en klopten zij 
onder luid kabaal aan in de gymzaal. De kinderen, die op dat moment druk aan het trainen 
waren, haalden de pieten enthousiast naar binnen. Voor sommigen was het best heel 
spannend, maar de pieten wisten het vertrouwen snel te winnen en daagden de kinderen 
zelfs uit tot een potje basket schieten. De kinderen wonnen natuurlijk van de onhandige 
pieten. Bij de oudere groep werden zelfs de ouders uitgedaagd om een spelletje fopbal mee 
te spelen. Voordat de pieten vertrokken kregen de kinderen uiteraard nog een leuke 
verassing uit de zak! De pieten hebben beloofd dat zij volgend jaar weer langs zullen komen 
bij de basketball’scool! 
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IN DE SCHIJNWERPERS 
 
In deze nieuwe rubriek wordt er iedere nieuwbrief een lid in de schijnwerpers gezet. Sjoerd 
heeft de eer om de eerste te zijn. 
 
Naam: Sjoerd Schouten  
Leeftijd: 10  
Team: basketbals’cool  
Klas op school: groep 7  
Woonplaats: Badhoevedorp  
 
Wat wil je later worden?  
Professioneel basketballer  
 
Waarom ben je op basketbal gegaan?  
Omdat het me leuk leek en ik vond het 
spannend op school en was ook best goed. 
 
Wat vind je het leukste aan basketbal?  
Dat je kan scoren. Spannendere wedstrijden 
dan andere sporten  
 
Zijn er dingen die je minder leuk vindt aan 
basketbal? 
Nee, ik vind alles leuk  
 
Wie is je favoriete basketballer?  
Shaquille O’neal  
 
Wie vind je een goede basketballer op de club?  
Jesse uit mijn team. Hij is goed, maar ook een vriend van mij 


