Bestuursverslag De Klokbeker Swifterbant 2018

Een uitdagend jaar voor het bestuur, meer en meer kwamen we erachter dat een
bestuursfunctie meer van ons verwacht dan het organiseren van activiteiten. Complicerende
factor bleek de overdracht in 2017 van vorige bestuursleden en de wisselingen binnen het
bestuur van DBS. Kortom we hebben alles zelf moeten uitvinden en ontdekken. Gelukkig is
het wel gelukt een aantal mooie activiteiten neer te zetten in ons dorp. Zie bijgaand de
verhalen per activiteit. We zijn ervan overtuigd dat we met meer focus op samenwerking
met DBS en de winkeliersvereniging en duidelijke richtlijnen en afspraken als Klokbeker meer
kunnen betekenen voor evenementen en activiteiten in het dorp. Wat ons betreft hebben
we het als gezamenlijke organisaties daar in 2017 en 2018 laten liggen.
Financieel verslag
Het financieel verslag 2017 was dan ook pas eind 2018 gereed om te bespreken met DBS.
Het financieel verslag 2018 was eind februari gereed en voorgelegd aan DBS ter controle en
beoordeling.
Gelukkig is door eenmalige opbrengsten uit het verleden een positief resultaat ontstaan in
2017, wat we hard nodig hadden in 2018 om de lagere sponsorbijdrage en de kostenstijging
in de activiteiten te kunnen bekostigen.
Eind 2018 zijn we gestart met het inventariseren van knelpunten binnen het huidige bestuur
en in de samenwerking met DBS en anderen. Het motto is dan ook van gemotiveerde
vrijwilliger naar gemotiveerd bestuurslid! Doel is een nieuwe aanwas van vrijwilligers
waarmee we mooie activiteiten, zoals Swifterbant van De Klokbeker gewend was, neer te
zetten. Zie onderstaand de verhalen.
Activiteiten
Paaseieren zoeken
Misschien niet het mooiste weer, maar het bleef droog. En wederom kwamen de ouders en
grootouders in groten getale naar De Greente waar de kinderen paaseieren konden zoeken.
Na inlevering van de gevonden eieren bij de Paashaas kregen zij een chocoladepaashaas.
Ook was er voor iedereen nog een versnapering. Al met al weer een gezellige ochtend. De
organisatie van dit evenement was voor de laatste keer in handen van Mariëlle van der Zee,
die na 7 jaar organisatie stopt. We zijn haar dankbaar voor haar jarenlange inzet voor dit
familie-evenement.
Koningsdag
Het leek er in eerste instantie op dat er geen organisatie zou zijn voor Koningsdag. Zes
weken voor Koningsdag meldde Lisa Stoevelaar zich hier nog voor aan. Zij heeft in de korte
tijd die zij had een geweldige Koningsdag neergezet. Een activiteit die door het dorp erg is
gewaardeerd. We begonnen de ochtend met de Reveille op de Greente, de vlag werd
gehesen door twee heren die de dag voor koningsdag waren geridderd met een lintje, het
Wilhelmus werd gespeeld door Amor Musea.
Na de Reveille begonnen er verschillende activiteiten in het dorp, zo was er bij de winkels
een vrijmarkt, had 4-Fun verschillende springkussens neergezet en was er in samenwerking
met de Huijskamer en de Meiden een feesttent neergezet.

In de feesttent waren verschillende optredens van onder andere Amor Musea en de Swifter
Smarties, in de middag was er karaoke in de feesttent.
Ook de sportievelingen kwamen aan hun trekken. Aan het einde van de ochtend was er een
voetbalschool georganiseerd, deze werd gegeven door Robert Staarman op het pannaveld
op de Greente.
Speciaal voor de kinderen waren er in de middag verschillende activiteiten georganiseerd op
de Greente. De inmiddels traditionele truckersoptocht ging ook dit jaar niet ongezien en
ongehoord door Swifterbant. Wat ons en wat de bezoekers van Koningsdag Swifterbant
betreft een geslaagde en gezellige Koningsdag!
4 mei
Deze activiteit wordt georganiseerd door Dorpsbelangen technisch ondersteund door de
Klokbeker
De herdenking op 4 mei 2018 in Swifterbant werd geheel buiten georganiseerd. Er was
gelegenheid voor iedereen om zich aan te sluiten bij de Stille Tocht met als eindpunt het
Monument op de Greente. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige oversteekplaats. Bij
het monument worden we welkom geheten door muziek van de Brassband van Amor
Musae, na de Taptoe, de twee minuten stilte en het Wilhelmus vond de kranslegging bij het
monument plaats en was er gelegenheid bloemen te leggen bij het monument. Het
afgelopen jaar had behalve stadsdichter Martijn Nijdeken en Pastoraal medewerker Harm
Feijen, ook groep 7 van De Duykeldam een rol.

Buitenspeeldag
De nationale buitenspeeldag werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door de Klokbeker.
Roy en Simone Jasper waren het enthousiaste brein achter de organisatie.
De buitenspeeldag begon om 13.00 uur, tijdens de buitenspeeldag was er een variatie aan
activiteiten voor de kinderen. Zo waren er mega spellen, spijkerbroekhangen, een
stormbaan en een vakkenspel.
Tijdens de buitenspeeldag waren er ook nog verschillende wedstrijden, optredens en
ontmoetingen. Er was een Line dance workshop, je kon geschminkt worden door 4-fun, er
was een battle of the kids, een liedjes trein en verschillende meet en greets en meer.
Behalve de zorgvuldig uitgekozen activiteiten deden ook het mooie weer en de enthousiaste
vrijwilligers een duit in het zakje. Het was een zeer geslaagde middag, die ongetwijfeld door
veel gezinnen al weer in de agenda is gezet voor 2019.
Juli feest
Het Juli feest was ook dit jaar weer een groot feest voor jong en oud. Met name de
veelzijdigheid van het programma wordt gewaardeerd.
Op de vrijdag startte het volleyballen met de jeugd onder leiding van Sander Siebring, dit
was ook dit jaar weer een groot succes.
In de tent begon op vrijdag om 16.00 uur de ouderenmiddag, we hebben weer gezellig met
een 70-tal ouderen gegeten en genoten van de optredens.

Op zaterdag was er weer van alles voor elke leeftijd te doen. Denk hierbij aan de markt, het
darten, en volleyballen, Ook de jeugd kwam aan haar trekken met allerlei activiteiten op De
Greente. Het lasergamen bleek een groot succes! In de avond hebben we een super
feestavond gehad met de band Kraakthelder. Net als vorig jaar wisten zij er ook dit jaar een
groot feest van te maken.
Ook dit jaar ontbrak de kerkdienst niet. Op zondagochtend werd er een kerkdienst
gehouden in de tent. Het relatief hoge bezoekersaantal zegt wat ons betreft genoeg over de
waardering van het evenement. Na de kerkdienst begonnen de volleyballers en de darters
weer met hun wedstrijden.
Rond 17.00 uur waren alle activiteiten afgelopen en konden wij met zijn allen terug kijken op
een geslaagd Julifeest.
Intocht van Sinterklaas
Voor dit jaar werd er voor de intocht van Sinterklaas gekozen voor een andere startlocatie,
dit om ervoor te zorgen dat de winkeliers ook bij het geheel betrokken werden.
Sint kwam in het dorp aan met 26 pieten en een pietenband.
Na een optocht door het dorp onder begeleiding van Amor Musea en de Pietenband kwam
de Sint aan bij de Steiger om te genieten van een voorstelling.
Na even buiten gewacht te hebben mochten alle kinderen de Steiger in om samen met de
Sint te kijken of een aantal van de Pieten die het dorp binnen kwamen als leerling Piet hun
diploma konden halen. Gelukkig konden alle pieten met een diploma het dak weer op!
Na de voorstelling werden alle kinderen door Sinterklaas getrakteerd op een
chocoladeletter
Ook de intocht van Sinterklaas is een geslaagde en gezellig dag geweest.
De Kerstmarkt
De kerstmarkt kon dit jaar jammer genoeg niet doorgaan wegens gebrek aan vrijwilligers en
deelnemers. Ondanks alle inspanningen richting eerdere standhouders, meerdere winkels en
organisatie in de gemeente Dronten. Eind oktober hebben we het besluit genomen de
Kerstmarkt af te blazen.
De Lichtjestour
Wauw!!! Wat was het weer gaaf de Lichtjestour door Swifterbant. Vooraf een mooie
stuntshow van JP de Kam waar de kinderen van hebben kunnen genieten. Daarna de start
van de tour. Wel 44 mooi versierde trekkers met of zonder combinatie door ons dorp. Veel
toeschouwers op de been langs de hele rit. De winnaar in Swifterbant is Toby Witkop
geworden met zijn trekker.

Doelstellingen 2019
Om te komen tot eenduidige samenwerking met winkeliersvereniging en DBS is het
noodzakelijk is samenspraak met DBS een eenduidige visie neer te zetten hoe we binnen het
dorp willen omgaan met activiteiten en hoe wij als samenwerkende partners gebruik kunnen
maken van elkaars krachten. Wat ons betreft is het dan ook wenselijk om frequent een deel
van de DBS-vergaderingen bij te wonen en afspraken te maken over concrete samenwerking
en een gezicht naar buiten. Waakzaam blijven op het creëren van een log proces tussen DBS
en de Klokbeker. Doel moet zijn dat iedereen doet waar hij plezier aan beleeft. Organisatie,
ondernemers, vrijwilligers en waar we het allemaal voor doen: inwoners van Swifterbant!

