Geluidsinstallatie klinkt nog beter!
Vanaf september is de disco weer open. 200
jongeren maken met elkaar elke zaterdag
van 8 tot 12 uur een leuk en gezellig feestje.
De vaste dj’s Dylan Vervloet, Robin van
Peperstraten en Stefan Snijder staan volle
avonden fanatiek hedendaagse muziek
te draaien. De muziek is heel divers en de
dj’s geven er elk op hun eigen manier een
nieuwe draai aan. De muziekstijl varieert
van de top 40 tot hardstyle, en nog veel
meer.
De kwaliteit van de geluidsinstallatie is
dit seizoen aangepakt. Nieuwe versterkers en een optimale afstemming van de
apparatuur zorgen ervoor dat de helderheid en de Bass veel beter is geworden.
Het geluid klinkt nu beter dan ooit tevoren.
De alcoholwet is dit jaar ingegaan, maar
dat weerhoudt de jongeren niet om lekker te komen feesten in de VIC. We hebben door de jaren heen een goed toelatingsbeleid opgezet. Hierdoor kunnen
we precies zien wie er binnen is en wie
wel en wie niet alcoholhoudende drank
mag drinken.
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Van het bestuur

Bij de ingang staan altijd twee vaste
personen. Door middel van een eigengemaakte applicatie controleren zij binnenkomende bezoekers aan de hand van
hun Vic pasje. Op dit pasje staan naast de

pasfoto het lidmaatschapsnummer en een
barcode. Het lidmaatschapsnummer en de
barcode geven gelijk aan of het lid ouder
is dan 18 en dus alcoholische drankjes
mag nuttigen. Zij krijgen dan een bandje
om. De anderen moeten wachten tot zij
ook 18 zijn.
Aan het begin van het seizoen hebben we
met alle vrijwilligers (en dat zijn er nogal
wat) wederom een voorlichtingsbijeenkomst gehad. Ons is duidelijk geworden
hoe we in de VIC moeten handelen en
omgaan met alcohol. De insteek was om
al de vrijwilligers de nodige algemene
kennis over dit onderwerp te verschaffen.
Daarnaast kregen de mensen achter de
bar en zij die in de zaal lopen extra kennis
over de meest bekende scenario’s en hoe
daarop te handelen. We zijn allemaal met
een certificaat de deur uit gegaan.
In de afgelopen periode hebben we weer
verschillende thema avonden gehad, zoals
de Beachparty en het Oktoberfeest. In de
rest van het seizoen willen we dat vaker
gaan organiseren.
Wij hopen als SVIK team nog jaren vele
jaren met de DISCO door te kunnen gaan.

Wij geloven er in, we gaan ervoor.

Lid worden.
U leest deze nieuwsbrief en bent nog geen donateur van onze Stichting, maar U wilt dit wel worden? Neem dan contact met ons
op. Dit kan via e-mail naar: info@svik.nl of stuur een briefje naar SVIK Philipshoofjesweg 57B, 3247 XR Dirksland. Wij nemen dan
contact met U op. Voor de contributie hoeft U het niet te laten, deze bedraagt slechts € 14,00 per kalenderjaar.

Eindelijk ligt de Nieuwsbrief van Stichting
Verenigd in Kracht dan weer voor U. Het
heeft wel lang geduurd voor het weer zover was, naar onze mening te lang. Door
allerlei omstandigheden werd de uitgave
steeds weer opgeschoven. Daarbij kwam
ook het 40 jarig bestaan van de Stichting. In Groot Goeree-Overflakkee werd
op vijf pagina´s uitgebreid ingegaan op
het heugelijke feit dat wij als Stichting zo
lang bestaan. Van een belangenbehartiging voor leden tot het heden, organiseren van activiteiten voor jong en oud. De
feestavond op 12 september werd druk
bezocht. Het bestuur had een werkgroep
samengesteld die de gehele organisatie
van de feestavond in handen namen. Het
werd een geweldig feest, een feest waar
naast het 40 jarig bestaan ook nog eens
drie bestuursleden in het zonnetje werden gezet. Verderop in de nieuwsbrief
leest U hier meer over. De feestavond
op zich verliep op rolletjes en zowel bestuur als bezoekers kunnen terug kijken
op een zeer geslaagde avond. Inmiddels
draait het nieuwe seizoen alweer volop.
De bingoavonden worden weer goed
bezocht, voor de jeugd werd wederom
een geslaagd huttendorp georganiseerd.
Op de zaterdagavond worden de discoavonden nog steeds goed bezocht. Nadat in januari de nieuwe alcoholwet in

werking trad gaf dit in de disco uiteindelijk geen problemen. De jeugd begreep
dat onder de 18 jaar geen alcohol meer
werd geschonken. De dansschool startte
ook weer in september, de aanwas van
nieuwe cursisten was toch weer voldoende om een beginners cursus op te
starten. Van de derde wereld projecten
treft U een verslag met foto´s verder op
in de nieuwsbrief. Tevens kunt U van alle
activiteiten een kort verslag verwachten,
vanzelfsprekend vergezeld met foto materiaal.
Ook de nieuwsbrief welke nu voor U ligt
is samengesteld door een nieuw team.
Ronald de Jong is het redactie team komen
versterken. De nieuwe redactie van de
nieuwsbrief treft u aan in het kader op de
voorpagina. Als bestuur zijn we uiteraard
erg blij met deze ontwikkelingen.
Het bestuur heeft inmiddels ook uitbreiding gekregen en ziet er als volgt uit: Jan
de Berg is de voorzitter, Arco Hoekman
secretaris en Leo Soldaat is penningmeester. Als bestuursleden zitten dan
Leen de Berg en de nieuwelingen Piet
Hoekman en Ronald de Jong.
Na een periode van kennismaken met
het besturen van een Stichting hebben
deze drie mensen aangegeven toe te willen
treden tot het bestuur.

Danslessen weer van start
Eind september gingen de danslessen
weer van start. Vele dansparen kwamen
weer terug om nog meer vaardigheden
en danspassen te leren. Daarnaast kwamen er ook weer verschillende nieuwe
dansparen om hun eerste danspassen
in de Victoriahal te zetten. Vooral voor
de beginners is het best lastig, de passen, de verschillende soorten dansen
moeten allemaal worden geleerd. Onder
leiding van onze dansleraren Gerard en
Tonnie Bras zijn we inmiddels alweer een
eind verder gekomen. De sfeer tijdens de
danslessen is zeer goed, bij onze lessen
staat gezelligheid voorop. Er wordt door
iedereen weer uitgekeken naar het Kerst-

bal, dat dit jaar op 19 december wordt
gehouden. Voor deze avond hebben we
weer de medewerking van de bekende
band Crabtown Tree. Op deze avond kunnen de dansparen van beginners tot ver
gevorderden laten zien wat men heeft
geleerd. Natuurlijk zijn niet alleen onze
cursisten welkom op dit Kerstbal. Houdt
de regionale pers in de gaten om meer
te weten te komen over deze avond. We
zien jullie graag op 19 december. In het
nieuwe jaar kan men nog instromen. Om
meer te weten kunt U contact opnemen
met Corrie Hoekman op telefoonnummer 602741 of via e-mail: info@svik.nl
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Adres: SVIK
Philipshoofjesweg 57b
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40 Jaar S.V.I.K
Een week vooraf aan het grote feest trapte het jeugdteam af met een feestje, georganiseerd in-en om de speeltuin. Het
was een feestje voor de kleintjes waarbij
enthousiast aan veel activiteiten meegedaan werd. Ook waren er artiesten en
een clown.
Op vrijdag 12 september was het dan
zover : het 40-jarig jubileum van de SVIK,
de Stichting ontstaan door de samensmelting van BV West en Stichting Thunderbird.

De maandenlange voorbereiding van
het feest en alles wat daarmee samenhangt was leidde tot een succesvol jubileumfeest.
De vrijwilligers hebben de zaal geweldig
ingericht. Hierdoor was er een gezellige
sfeer, waarbij de nieuwe tafels en stoelen
een extra uitstraling gaven.
Zoals de SVIK zelf uniek is door haar diversiteit in activiteiten was het feest dat
ook, of het nu gaat om de bezoekers/donateurs , of over de artiesten , het buffet ,

SVIK heeft een hoop vrijwilligers
Er zijn vrijwilligers voor bijvoorbeeld:
de bingo op donderdagavond, het
dansen op vrijdagavond en ook voor
de disco op de zaterdagavond. Iedereen die vrijwilligers werk doet, draagt

zijn steentje bij om zo met elkaar alles in goeie banen te laten lopen.
Ongeveer een jaar geleden ontstond
een vrienden groep. Een aantal van
die vrienden waren al vrijwilligers bij

de muziek, of de aankleding van de zaal,
het was allemaal subliem en reuze gezellig.
Er was voor ieders wil wel iets, voor jong
en oud.
Uit alle geledingen van de stichting en
van de diverse activiteiten waren er mensen vertegenwoordigd. De club met alle
vrijwilligers blijft uniek.
Er kwam zelfs bezoek van mensen die
werkzaam zijn in Afrika en gesteund worden door de stichting 3e wereldprojecten.
Tijdens de feestavond werden er 3 jubilarissen gehuldigd door de oud voorzitter
van de Stichting, dhr AdrieTieleman.
Het waren de heren Leen de Berg (40 jaar),
Jan de Berg (35 jaar) en Leo Soldaat (25 jaar)
Zij hadden en hebben als bestuurders
verschillende functies binnen het bestuur
gehad . Zij kregen naast de huldiging een
leuke presentie aangeboden.
Naast de nieuwe tafels en stoelen werden die avond ook de nieuwe investeringen in geluidsapparatuur getoond aan
het publiek.
Op naar ons volgende jubileum:
het vijftig jarig bestaan.

de SVIK. Op een gegeven moment zijn
wij , een aantal vrienden uit die groep,
ook eens meegegaan naar de VIC . Het
vrijwilligersvirus sloeg gelijk toe. Ook
andere vrienden uit de groep zijn eens
meegegaan, en jawel hoor, ook zij zijn
vrijwilliger geworden. Hartstikke leuk
om achteraf te zien hoe dit ontstaat.
Als vrijwilliger zorgen wij dat de VIC klaar
is voor de disco en geopend wordt. En na
afloop maken we alles weer terug in orde
en sluiten af. We hebben gezamenlijk
een rooster gemaakt. Kan iemand niet?
geen probleem, we zijn vrienden onder
elkaar, we ruilen gewoon.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
Overigens, het vrijwilligerswerk is niet
“vrijblijvend”. We voelen ons verantwoordelijk voor het reilen en zeilen en
de goede naam van de VIC. En zoals in
het stukje over de disco al is genoemd,
hebben we met z’n allen het certificaat
verantwoord alcoholgebruik behaald.

De derde wereld
Het mag bekend zijn dat we naast de leuke dingen die we doen ook al jaren denken aan de mensen die het minder getroffen hebben.
Op dit moment ondersteunen we Huib Povel, werkend in Burkina Faso. Hij heeft vorig jaar een barrage gemaakt om water in een
bekken op te vangen. Dit jaar is het mogelijk geworden om de barrage weer te kunnen ophogen, zodat er nog veel meer water in
het bekken blijft staan. Dit project wordt mede door de Wilde Ganzen gefinancierd. Ook konden we een touwpomp en het boren
van het gat in de grond financieren. We zijn dit jaar benaderd door stichting Elim, die een kinderhuis voor weeskinderen runnen
in Indonesië. Uit een lijst van aanvragen hebben we drie projecten gehonoreerd, een laboratorium en benodigdheden voor de
agrarische school, een trap naar de tweede etage en voor 4 kinderen een jaar lang school en inwoning. De regering geeft hier ook
subsidie en wil investeren in het onderwijs dat hier gegeven wordt.

La Poubelle

La Poubelle is als “de rommelmarkt” een begrip
geworden onder de mensen.
Veel mensen weten de VIC te vinden op
de zaterdagen dat de markt georganiseerd
wordt.
Veel standhouders komen iedere keer weer
terug, Als de volgende datum bekend is zitten we na een paar dagen meestal al weer vol.
Ook is al een vaste klantenkring opgebouwd.
Wij zijn ook heel blij met het vaste bar personeel: Jannie Zevenbergen en Ada Koppenaal
Jannie heeft zelfs al veel fans. Als zij wel eens
wat later komt (gebeurt zelden) vragen mensen naar haar. Ze vragen: is die vrouw met
grote (vul zelf maar in) er niet?
Wij blijven het leuk vinden om “de rommelmarkt” van La Poubelle te organiseren, we
proberen er nog lang mee door te gaan.
Nu houden we een kleine winterstop, maar
in februari hopen we weer verder te gaan.

Speeltuin
Momenteel ie onze speeltuin gesloten. Het

is nog wel mogelijk om de speeltuin te huren,
eventueel in combinatie met het ernaast gelegen clubgebouw. Voor inlichtingen kunt U
terecht via telefoon: 0187 601850 of e-mail:
info@svik.nl

Bingo
Eind augustus ging de eerste bingo

avond weer van start. De bingo’s worden
nog steeds goed bezocht. Laatst was er
nog een extra bingo die ten goede kwam
aan de derde wereldprojecten. In december kunnen we ook nog enkele speciale
bingo’s tegemoet zien. Eerst op 18 december de Kerstbingo, vervolgens op 30
december de inloop marathon bingo en
op 8 januari volgend jaar de Nieuwjaarsbingo.

Website en Facebook

Graag aandacht voor de vernieuwde
website van onze Stichting. Ronald de
Jong gaat hiermee aan de slag en gaat
hem onder toeziend oog van Joost van
den Berg ook bij houden. Je wordt iedere dag op de hoogte gebracht over het
wel en wee van de Stichting. De resultaten kan je zien op www.svik.nl
En ook de facebook pagina is geoptimaliseerd en geactualiseerd.
Bekijk hem. En als hij bevalt, like hem.

