
Bij het afsluiten van het seizoen 2011-2012 
 

1. Bij het afsluiten van dit seizoen ga ik niet zomaar een opsomming maken van de diverse acties en activiteiten 
van het voorbije jaar maar in de eerste plaats een opsomming in het licht van de medewerkers van deze acties 
en activiteiten: 

2. In augustus 2011 greep een sportief weekend door te Oost-Duinkerke; het was moeilijk om medewerkers te 
vinden om dit te organiseren, maar we zijn er toch in geslaagd; 

3. Voorbereiding van de competitie; 
a. Huren van zaal en veld: wanneer wordt door wie waar getraind? 
b. Bespreking met andere huurders, Volleybalclub Kangoeroes, wat de zaal betreft, en nu ook met  

Hockey, MTSA voetbal wat het Beukenhof betreft 
c. Nagaan welke jeugdploegen deelnemen aan de competitie, en wat zijn de mogelijkheden 
d. Jongerenfuif: talrijke jeugdleden bij de voorbereiding betrokken,  

i. contacteren van de sponsors 
ii. maken van de bandjes, de verkoop 
iii.  het ontwerpen en verspreiden van de affiche 
iv. en ondermeer de dag zelf, de talrijke helpers bij de jeugdleden 

4. Verschillende promotieacties: 
a. Contacteren van potentiële jeugdleden 
b. SVS-namiddagen 
c. Interscholen 
d. Wriemels thuis 
Telkens weer de voorbereidingen, en de actie de dag zelf, evenals het afronden na de actie, de dag zelf of 
daarna; er komt echt veel bij kijken; 

5. Het eerste Scampifestijn georganiseerd door de recreanten: 
a. Het op punt stellen van de zeer verscheiden aspecten van zo’n opzet 
b. Voorbereiding, contacten, aankopen, de dag zelf, opruimen, financieel bilan 

6. De verschillende teambuildingactiviteiten: 
a. Kinderschaatsen 
b. Bowling 
c. Deelname aan de nationale finales korfbal 
d. Contacten leggen, afspraken maken, inschrijvingen opvolgen, inschrijvingsgelden ontvangen; 

7. Het verzamelen en ter beschikking stellen van de truitjes bij de kampioenenviering van de scholieren in der 
Werf; 

8. De voorbereidingen van de wekelijkse trainingen en wedstrijden, afspraken met de spelers, de contacten met 
de ouders en de jeugdverantwoordelijken van de club; 

9. De voorbereiding van de BBQ waar zeer veel van onze leden bij betrokken worden, waar elk zijn deel doet; 
waar we ruime ervaring in hebben, waar steeds tientallen vrijwilligers klaar staan; 

10. De voorbereidingen in het kader van  30 jaar AGO: 
a. Het opzoeken en contacteren en overtuigen van de vroegere leden om deel te nemen aan de 

wedstrijden van de “Oude Gloriën” 
b. En om af te sluiten: en dit is ook één van de zwaardere brokken, wel éénmalig: 

i. De organisatie van de Nationale Dag van de recreant door AGO, in samenwerking met het 
Nationale Recreanten Comite: 

ii. Talrijke contacten, talrijke afspraken, opstellen van een draaiboek, aanpassen van het 
draaiboek, vergaderingen, bij AGO, maar ook bij de bond; 

iii.  Verhuis van materiaal, ge kunt het u niet voorstellen; we kunnen er u verhaaltjes over 
vertellen 

iv. Enkele dagen terug ontmoette ik deze Nationale verantwoordelijken; ik vroeg hen nogmaals 
hun mening over de NDvR: ze hadden er slechts één woord in de mond: PERFECT. 

AGO heeft tal van medewerkers. Het is onze plicht nieuwe leden en ouders van jeugdleden te overtuigen zich 
ook in te zetten voor de goede werking van de club. 
 
AGO kan iets, en er kan nog verder aan gewerkt om nog te verbeteren.. 
 
Een aspect  blijft daarbij steeds van doorslaggevend belang: teamspel. 
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