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EEN NIEUW JASJE 
 
De nieuwe nieuwbrief is er dan eindelijk! Iedere twee maanden zal via deze weg een aantal 
belangrijke zaken bij u ter attentie worden gebracht. Een aantal rubrieken zullen iedere 
nieuwbrief terugkomen, zo wordt er een update gegeven over de ontwikkelingen binnen het 
bestuur en de werkgroepen. Daarnaast wordt er in de rubriek ‘Vacant’ telkens een roep om 
hulp gedaan worden vanuit het bestuur of de werkgroepen. SV Christofoor draait immers op 
vrijwilligers en zoals u weet maken vele handen licht werk. 
 

AGENDA 
 

HERFSTVAKANTIE 
In verband met de herfstvakantie 
wordt er in de week van 17 oktober 
niet getraind. In de week van 24 
oktober beginnen de trainingen weer. 

 

JAARVERGADERING 
Woensdag 26 oktober zal de 

algemene ledenvergadering van SV 

Christofoor plaatsvinden in De Cirkel. 

Laat uw stem horen tijdens deze 

vergadering, wij hopen op uw komst. 

OLIEBOLLENTOERNOOI 
Dinsdag 27 december zal het jaarlijkse 

oliebollentoernooi weer plaatsvinden 

in De Olm. De voorbereidingen zijn 

hiervoor al in  volle gang. In de 

komende periode zal er op de 

trainingen een lijst rond gaan waarop 

iedereen zich in kan schrijven. De 

kosten voor dit toernooi zullen €2,50 

per persoon bedragen en dient op het 

toernooi betaald te worden. 

 
 
 
 

Jaarvergadering  Wo 26 oktober De Cirkel 
   20:30 uur 
 
Sinterklaas middag  Wo 23 november De Kinheimzaal 
   17:00-19:00 uur 
 
Toernooi U10  Za 26 november De Sporthoeve 
   11:00-14:00 uur 
 
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 
 
Sponsor munten 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 
 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om een basketbalbestuur van de grond te krijgen 
met bijbehorende werkgroepen. Het begin is er maar er zijn nog een hoop rollen die nog 
ingevuld dienen te worden. De insteek van het basketbalbestuur is om de taken in ‘stukjes’ 
te knippen zodat belasting van de vrijwilligerstaak afneemt en over meerdere vrijwilligers 
verdeeld wordt.  
 

VANUIT DE WERKGROEPEN 
 

SCHEIDSRECHTER- EN TOERNOOIEN 
Het nieuwe scheidsrechter en wedstrijdtafelschema voor dit seizoen is bekend. Aan het 
begin van het seizoen zijn er spelersboekjes uitgedeeld waarin het schema te vinden is, 
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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COMMUNICATIE 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan onze website. Het streven is om de website 
makkelijker, actueler en duidelijker te maken. De website wordt DE nieuwsbron van de club! 
In de volgende nieuwsbrief hopen wij meer te kunnen vertellen omtrent de website. 
 

ACTIVITEITEN 
De afgelopen weken is Marjolein Vermeulen druk bezig geweest om te inventariseren 
hoeveel interesse er is onder de jeugd om een weekend op kamp te gaan. Hiervoor is op de 
trainingen een enquête uitgedeeld. Het verzoek is deze zo snel mogelijk ingevuld in te 
leveren op de training. 
 

IN DE KRANT 
 
Afgelopen week stond SV Christofoor in het witte weekblad met onderstaand artikel. Judge 
veel succes en bedankt! 
 

Afscheid trainer Judge Lee Chambliss bij basketbalvereniging Christofoor 
 
Judge Lee Chambliss is vanaf het eerste uur bij de 
basketbalafdeling van sportvereniging Christofoor uit 
Zwanenburg/Halfweg betrokken geweest. Sinds 
oktober 2011 als enthousiaste trainer van de oudste 
jeugd en de heren senioren. Hij wilde graag wat terug 
doen voor de basketbalsport, nadat hij zelf jaren op 
hoog niveau in Nederland (Den Haag en omgeving) had 
gebasketbald. 
 
Na een periode van vijf jaar neemt hij nu dan helaas 
afscheid van de vereniging, omdat hij voor een jaar 
naar Amerika vertrekt om te proberen zijn eigen zaak 
“Judge-Lee-Design” op te gaan zetten. De vereniging 
wenst Judge hierbij natuurlijk heel veel succes toe en 
weet zeker dat hij daarin gaat slagen. Namens 
Christofoor werd Judge bedankt voor zijn jarenlange 
inzet en in het zonnetje gezet door Frank Gerritse, die hem een prachtig boeket bloemen 
overhandigde tijdens de laatste trainingsavond. 
 
Op dit moment zijn alle basketbaltrainingen weer begonnen en voor het eerst traint 
Christofoor op alle doordeweekse avonden in de sportzaal van de Kinheimschool! Alle zes 
competitieteams trainen daar twee keer per week. De basketbalscool voor kinderen van 6-
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11 jaar draait op volle toeren op de woensdag van 18.00-19.00 voor de 6-9 jarigen en van 
19.00-20.00 uur voor de 10-11 jarigen. 
 
Deze kinderen kunnen voor het eerst dit jaar ook twee keer per week trainen, want op 
vrijdag is er een extra training van 17.00-18.00 uur. 
Kinderen mogen de eerste keer altijd gratis meedoen en kunnen altijd een 10-strippenkaart 
nemen als ze (nog) geen volwaardig lid willen worden en de sport eerst een tijdje willen 
uitproberen. 
 
Nieuwe recreatieve leden bij de dames en heren senioren zijn ook van harte welkom. De 
dames trainen op woensdag van 20.00-21.00 uur en de heren op vrijdag van 21.00-22.30 
uur. Bezoek gerust de website http://www.svchristofoor.nl/ voor meer informatie over de 
afdeling basketbal of neem contact op met Frank Gerritse (contactgegevens op de site). 
 

VACANT 
 
Zoals eerder aangegeven staan er nog meerdere taken open waarvoor nog een vrijwilliger 
gezocht wordt. Wij willen dan ook een oproep doen aan een ieder die het leuk lijkt om een 
vrijwilligerstaak te vervullen bij de vereniging om zich aan te melden. Even een mailtje 
sturen naar frank.gerritse@intergraph.com is voldoende. Heb jij een andere taak in 
gedachte die er niet bij staat? Geen probleem, stuur een mailtje. 
 

GEZOCHT 
 
Onlangs heeft de vereniging flink geïnvesteerd in nieuw 
trainingsmateriaal, zo zijn er ook 12 nieuwe ballen 
aangeschaft. Eén bal is echter al verdwenen tijdens de eerste 
trainingsweek. Heb jij nou deze bal gezien of per ongeluk 
meegenomen laat het dan weten want we willen deze bal 
natuurlijk graag weer terug!  
 
 
 
 

  


