Actiecommissie KV Flamingo’s 2019
1. Algemene informatie:
Bezetting
Personen
Contactpersoon vanuit bestuur*
Besproken binnen bestuur

5 personen
Anouk van Eijndhoven, Manon van Eijndhoven,
Isa van Eijndhoven, Sanne van Lierop
Annemarie Boers
V

*De contactpersoon vanuit bestuur dient als schakel tussen commissie en bestuur.
Hij/zij:
-neemt vragen en/of plannen vanuit commissie mee naar het bestuur en vice versa.
-kan op verzoek aansluiten bij een vergadering van de commissie.

2. Inhoudelijke informatie:
Hoofddoel:
Het hoofddoel van de Actiecommissie is om nieuwe acties te bedenken en uit te voeren om
zo een extra centje te verdienen voor de korfbalclub. Ook werken we mee met bestaande
acties/evenementen (Kubb-toernooi en Grote Club Actie).

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 2019/2020:
Paasactie

Kubb-toernooi

Uitsturen maling:
- Anouk
Inkopen paaseitjes Jumbo:
- Marina (nieuwe verantwoordelijke nader te bepalen)
Regelen verpakking paaseitjes:
- Anouk
Verdeling maken straten:
- Anouk
Inpakken paaseitjes:
- Allemaal
Aanwezig zijn tijdens verkoopdagen:
- Allemaal
Regelen eten/drinken bij Jumbo:
- Marina (nieuwe verantwoordelijke nader te bepalen)
Contact met buurtvereniging De Hoge Sute:
- Anne (nieuwe verantwoordelijke nader te bepalen)
Regelen koelkasten:
- Anouk
Regelen vrijwilligers:
- Allemaal (in samenwerking met bestuur)
Opzetten Kubb-toernooi:
- Allemaal

De Grote Club Actie

Zwarte Pieten Actie

Uitsturen maling: Anouk
Verdelen verkoopboekjes: Anouk
Ontvangst verkoopboekjes: Manon
Invoeren loten: Allemaal
Uitsturen mailing: Anouk
Bijhouden planning: Dit deden we ieder jaar om de beurt (laatste
jaar heeft Anne dit gedaan)
Inkoop schmink en pepernoten: Marina (nieuwe
verantwoordelijke nader te bepalen)
In 2019 kunnen we de Zwarte Pieten Actie helaas niet door laten
gaan doordat er (bijna) geen aanmeldingen waren van mensen die
graag Zware Piet willen zijn.

Focuspunten 2019:
Mee laten draaien van de nieuwe commissieleden. Er zijn namelijk twee leden (Marina en
Anne) gestopt en er zijn drie nieuwe leden gestart (Manon, Isa en Sanne).
Daarnaast willen we de bestaande acties laten doorlopen en ervoor zorgen dat deze weer
goed worden uitgevoerd. En ten slotte willen we eventueel gaan nadenken over een nieuwe
actie, omdat de Zwarte Pieten actie dit jaar niet meer van de grond komt.
Jaarplanning:
Maand

Activiteit

Sept. Evaluatie Kubb-toernooi
Mailing + opstart Grote Club Actie ( om het jaar)
Okt. Mailing Zwarte Pieten Actie
Eerste vergadering Zwarte Pieten Actie

Nov. Voorbereidingen + uitvoering Zwarte Pieten Actie
Invoeren loten De Grote Club Actie

Dec. Versturen facturen Zware Pieten Actie
Evaluatie Zwarte Pieten Actie

Jan.
Febr. Eerste vergadering Paasactie
Mrt. Voorbereidingen + uitvoering Paasactie (uitvoering

Verantwoordelijke Evaluatie/verbeter
punten
Allemaal
Anouk
Anouk
Allemaal
Allemaal
Allemaal
Anouk
Allemaal
Allemaal
Allemaal

kan ook in april, afhankelijk van wanneer Pasen is)

Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.

Eerste vergadering Kubb-toernooi
Voorbereidingen Kubb-toernooi
Voorbereidingen Kubb-toernooi
Opzetten + uitvoering Kubb-toernooi

Allemaal
Allemaal
Allemaal
Allemaal

De commissie kan dit formulier tevens als jaarverslag gebruiken.

Actiecommissie KV Flamingo’s 2020
1. Algemene informatie:
Bezetting
Personen
Contactpersoon vanuit bestuur*
Besproken binnen bestuur

5 personen
Anouk van Eijndhoven, Manon van Eijndhoven,
Isa van Eijndhoven, Sanne van Lierop
Annemarie Boers

*De contactpersoon vanuit bestuur dient als schakel tussen commissie en bestuur.
Hij/zij:
-neemt vragen en/of plannen vanuit commissie mee naar het bestuur en vice versa.
-kan op verzoek aansluiten bij een vergadering van de commissie.

2. Inhoudelijke informatie:
Hoofddoel:
Het hoofddoel van de Actiecommissie is om (nieuwe) acties te bedenken en uit te voeren om
zo een extra centje te verdienen voor de korfbalclub. Ook werken we mee met bestaande
acties/evenementen (Kubb-toernooi en Grote Club Actie).

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 2019/2020:
Paasactie

Kubb-toernooi
In 2020 was er geen Kubb
toernooi. We hebben daarom
nog geen nieuwe
taakverdeling.
De Grote Club Actie
In 2020 was VV Mariahout
aan de beurt voor de Grote
Club Actie

Uitsturen maling:
- Anouk
Inkopen paaseitjes Jumbo:
- Sanne van Lierop
Regelen verpakking paaseitjes:
- Manon + Anouk
Verdeling maken straten:
- Isa
Inpakken paaseitjes:
- Allemaal
Aanwezig zijn tijdens verkoopdagen:
- Allemaal
Regelen eten/drinken bij Jumbo:
Contact met buurtvereniging De Hoge Suute:
Regelen koelkasten:
Regelen vrijwilligers:
Opzetten Kubb-toernooi:
Uitsturen maling:
Verdelen verkoopboekjes:
Ontvangst verkoopboekjes:
Invoeren loten:

Focuspunten 2020:
In 2020 lag de focus op het doorzetten van de Paasactie en Kubb-toernooi. In 2020 was de
voetbalclub aan de beurt voor De Grote Club Actie. Daarnaast hebben we vorig jaar besloten
om de Zwarte Pieten Actie niet meer door te zetten, we wilde daarom een nieuwe actie
bedenken.
Helaas stond door Corona alles op een laag pitje. De Paasactie hebben we gelukkig nog in
aangepaste versie door kunnen laten gaan, maar het Kubb-toernooi is niet doorgegaan en
ook een nieuwe actie is er nog niet van gekomen.

Jaarplanning:
De jaarplanning heb ik weggelaten omdat we in 2020 geen planning hebben gehad i.v.m.
Corona

De commissie kan dit formulier tevens als jaarverslag gebruiken.

