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2019 jubileumjaar
• Zondag 13 oktober 2019 was officiële 100-ste verjaardag
• Heel 2019 stond in het teken van het 100 jarig bestaan
• Voorbereidingen uitgevoerd door 100J-commissie:
Sonja Feijen, Jan Hulsinga, Gerrit de Vries, Simon Jongman, Rolf van
der Wal, Joost Kooistra, Conny Puper, René de Zwaan, Bas Geertsma,
Rob Roodt, Cor Klok, Jenny Klok, Riemer Dik, Harm van Solkema, Jan
Puper en Sjoerd Rombout (vz)
• Budgetreservering was €25.000, waarvan €16.000 ‘gespaard’.
Activiteiten laagdrempelig (zoveel mogelijk gratis) voor leden en
vrienden

2019 ‘normale’ activiteiten
• Alle ‘normale’ activiteiten met een 100 jarig tintje
• Activiteiten waren onder andere:
- Winterwandeltocht
- Sportquiz
- Dart
- Klaverjassen
- Promotiestand Wijkfeest Assen-Oost
- ALV
- Spooktocht
- Sinterklaasfeest
- Oliebollentoernooi

2019 ‘extra’ activiteiten
• Nieuwjaarsreceptie
• G-voetbal toernooi 13 april 2019
• FC Groningen – Ross County op 5 juli 2019
• Historische fietstocht op 7 juli 2019
• Boek
• Jubileumweekend
• Receptie op 11 oktober 2019
• Voetbalfun op 12 oktober
• Reünie op 12 oktober 2019
• Feest op 12 oktober 2019
• Schijt je rijk op 13 oktober 2019
• ALV op zondag 13 oktober 2019

Ervaringen - 1
• G-toernooi zeer geslaagd
Voor herhaling vatbaar
• FC Groningen was prima georganiseerd
Hoe hadden we nog meer bezoekers kunnen trekken?
• Fietstocht was geweldig mooi en goed georganiseerd
Hoe hadden we meer fietsers kunnen krijgen?
• Feesttent was goed
Volgende keer gelijk rijplaten begroten
• Schijt je rijk was prima georganiseerd
Hoe hadden we nog meer loten kunnen verkopen?
• Voetbalfun was zeer geslaagd en goed georganiseerd
De kinderen en ouders hebben genoten en het weer werkte mee

Ervaringen - 2
• Boek is mooi geworden
Hoe kunnen we nog meer boeken verkopen?
• Veel organisatie talent bij Asser Boys
• Wij kunnen goed feestvieren
Geen trammelant. 10 consumpties per persoon per reünie/feest
• Het was goed om het bij Asser Boys te doen
• Doel is bereikt:
Alle leden (incl. Harm) hebben van het feestweekend kunnen
genieten
• De ALV was een geweldige afsluiting

Financiën
€1.500 boven begroting door tegenvallende boek verkoop
Details liggen ter inzage bij het bestuur

Info en dank
Voor informatie, zie onze website: www.asserboys.nl
Dank aan alle sponsoren en vooral ook Denny Durik!
- Gert Geertsema voor Jannes en donaties
- Multa bedrijven (drukkerij van Boeijen)
- AH Vredeveld
- Balloohoeve
- ……

Iedereen hartelijk dank voor het
onvergetelijke 100 jarig jubileum
Met trots kunnen we terugkijken

