Actiecommissie KV. Flamingo’s 2021
1. Algemene informatie:
Bezetting
Personen
Contactpersoon vanuit bestuur*
Besproken binnen bestuur

3 personen
Anouk van Eijndhoven, Manon 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 2021:
Paasactie

Kubb-toernooi
In 2021 was er geen Kubb
toernooi. We hebben
daarom nog geen nieuwe
taakverdeling.

Uitsturen maling:
- Anouk
Inkopen paaseitjes Jumbo:
- Sanne
Regelen verpakking paaseitjes:
- Manon + Anouk
Verdeling maken straten:
- Sanne
Inpakken paaseitjes:
- Allemaal
Aanwezig zijn tijdens verkoopdagen:
- Allemaal
Regelen eten/drinken bij Jumbo:
Contact met buurtvereniging De Hoge Sute:
Regelen koelkasten:
Regelen vrijwilligers:
- Allemaal (in samenwerking met bestuur)
Opzetten Kubb-toernooi:
- Allemaal

De Grote Club Actie

Uitsturen maling:
- Anouk
Verdelen verkoopboekjes:
- Anouk
Ontvangst verkoopboekjes:
- Annemarie
Invoeren loten:
- Allemaal

Focuspunten 2021:
-

-

-

-

Het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van corona. We konden de paaseitjes verkoop
daarom wederom niet via deur-tot-deur verkoop doen, maar via bestellingen via e-mail. Dit
was een prima alternatief en we hebben daarmee weer veel paaseitjes kunnen verkopen.
Ook is er door corona geen Kubb-toernooi geweest in 2021.
In 2021 was de Korfbalclub weer aan de beurt met De Grote Club Actie. Hier wordt altijd een
mooi centje mee opgehaald. Maar omdat het een ‘verplichte’ actie is, gaan we in overweging
nemen of we dit over twee jaar door laten gaan.
Momenteel zijn we druk bezig met het uitwerken van een nieuwe activiteit voor in de
herfst/winter 2022. Een aantal jaar hebben we de zwarte pieten actie gehad, maar hier zijn
we mee gestopt. In de plaats daarvan gaan we nu iets anders bedenken.
Isa is in 2021 gestopt als lid van de actiecommissie. En ook Sanne is er inmiddels uitgestapt.
We zijn dus op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden voor de actiecommissie. We zouden erg blij zijn
met wat extra handjes!

De commissie kan dit formulier tevens als jaarverslag gebruiken.

