
Nieuw kantine meubilair voor HOSV
De kantine van HOSV is multifunctioneel en 
wordt niet alleen gebruikt door voetballers 
en supporters. Alle activiteiten vragen ook 
om een comfortabele omgeving. Goede 
verlichting, de mogelijkheid van een kop 
koffie, thee of een drankje, maar ook goed 
meubilair. Het meubilair in de kantine is aan 
vervanging toe en het bestuur van HOSV 
heeft De Gemeenschapsveiling gevraagd 
om een bijdrage. Dat kon en daar zijn ze bij 
HOSV heel blij mee. Nog even en dan staan 
de nieuwe tafels en stoelen te pronken in de 
kantine.

Grondwerk IJsbaan 
Ijsclub Spanbroek-Opmeer heeft zich 
ingeschreven bij De Gemeenschapsveiling 
voor een bijdrage aan de grondwerkzaam-
heden. 
Naast een bijdrage van de Gemeente is er 
ook geld binnengehaald via de Rabo fiets-
tocht, de motortoertocht van de Lionsclub 
en diverse sponsors. Dankzij de bijdrage uit 
De Gemeenschapsveiling kan dit project 
gerealiseerd worden. Het is nu wachten tot 
het gras weer is gegroeid en de dijken 
inklinken. Op die manier ligt er een stevige 
basis en kan het water lang genoeg blijven 
liggen om er in de vorstperiode een prachtig 
evenement van te maken. Schaatsen voor 
Jong en Oud. Voor meer informatie: 
www.ijsclubspanbroekopmeer.nl 

Judovereniging Hikiwake
De laatste jaren is er binnen de judowereld 
veel gaande. Om de sport aantrekkelijker te 
maken voor (televisie-)publiek wordt 
regelmatig gesleuteld aan het score-
systeem. Judovereniging Hikiwake heeft 
twee prachtige elektronische scoreborden 
die echter niet meer voldoen aan de nieuwe 
reglementen. Nieuwe scoreborden zijn erg 
duur en daarom doet de vereniging een 
beroep op De Gemeenschapsveiling 
waardoor ze de mogelijkheid hebben om de 
komende jaren toernooien te blijven 
organiseren.

U i t s t r a l i n g  J u b i l e u m j a a r  -  D e 
Deurdarsers zijn opgericht in het seizoen 
1967/1968. Dit houdt in dat de vereniging 
dit jaar 50 jaar bestaat. Dit wordt o.a. 
gevierd met een groot jubileum Prinsenbal 
op zaterdag 16 december in de Vriendschap 
in Wadway. Speciaal voor dit jubileum wil de 
vereniging de Raad van Elf voorzien van 
nieuwe steken en pakken en het bestuur in 
het nieuw steken. Zodat de vereniging er in 
haar jubileumjaar piekfijn uitziet. 

De Bonifatiuskerk is een beeldbepalend 
element in ons open Westfriese polderland-
schap. Een mooie kerk ook van binnen. 
Deze kerk, een rijksmonument bovendien, 
verdient het om behouden te blijven. 
Momenteel staat de kerk er piekfijn bij. 
Wanneer u zich bedenkt, dat het reguliere 
onderhoud aan de kerk jaarlijks tussen de 
€10.000 en €15.000 bedraagt, zult u 
begrijpen dat daarvoor altijd veel schouders 
nodig zijn om de financiële last te dragen. 
Daarom zijn voor de Stichting tot behoud 
van de Bonifatiuskerk in Spanbroek de 
gelden die binnenkomen vanuit De 
Gemeenschapsveiling hard nodig.

Kracht en Vriendschap brengt de 
gemeenschap in beweging. Dit jaar heeft 
Kracht en Vriendschap zich ingeschreven 
om een Luchtproductenset aan te schaffen, 
een aantal fantastische air-materialen waar 
alle leden van de van de club veel plezier aan 
zullen beleven. 
Ze zijn ideaal om op een veilige manier 
nieuwe bewegingen aan te leren en minder 
belastend voor enkels, knieën en polsen, 
waardoor er minder blessures ontstaan. De 
producten zouden een fantastische 
aanvulling bij K&V Opmeer zijn om 
iedereen, zowel jong als oud, op eigen 
niveau te laten bewegen. Een fantastische 
manier om de gemeenschap in beweging te 
houden en te krijgen.

Muziekvereniging Erato is weer aan het 
investeren, wat mogelijk is door De 
Gemeenschapsveiling. 
Mede hierdoor kon het prachtige Galacon-
cert met Eric Vloeimans worden gereali-
seerd en kan de vereniging ook het komen-
de seizoen weer mooie concerten reali-
seren. 
Ook uitbreiding van het scholenproject staat 
in de planning. 
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Wagenaar

Een vereniging als  kan alleen VVS'46
bestaan met steun uit de gemeenschap door 
middel van vrijwil l igers, subsidies, 
sponsoren en eigen inkomsten uit de 
kantine en natuurlijk de contributie.
Terecht is de club trots op haar complex en 
men is dan ook continue bezig om dit up-to-
date te houden. Materialen hiervoor, maar 
ook de materialen voor bijvoorbeeld de 
Kerstcross zijn momenteel opgeslagen in 
groene zeecontainers achter de sporthal. 
Deze containers hebben een lange staat van 
dienst, maar hebben nu echt hun beste tijd 
gehad en zijn dus dringend aan vervanging 
toe. Mede met behulp van De Gemeen-
schapsveil ing wordt er een nieuwe 
opslagruimte gecreëerd die weer jaren mee 
kan. Ook de spelmaterialen voor de Oranje- 
hal (mede mogelijk door De Gemeen-
schapsveiling 2016) kunnen hier worden 
opgeslagen.


	Pagina 1

