UITSTEKENDE OPBRENGST GROTE CLUBACTIE 2014
Mede dankzij de inzet van onze jeugd, leden en de kopers van een lot is de
opbrengst € 1.628,64....
Een uitstekend resultaat!!
De beste lotenverkopen voor Simokos is Jorrit Boelens. Hij werd afgelopen zaterdag
in het zonnetje gezet

door Karina Reijnierse

.

De activiteitencommissie maakt velen blij!
Er stond weer een vol programma gepland in de Flint op zaterdag 13 december.... En
daar zag de activiteitencommissie weer een mooie kans voor een spectaculaire
verloting. Er zijn vanaf 's morgens nog voor dageraad ( nou ja, het was in ieder
geval erg vroeg!) tot en met de wedstrijd van dames 1 loten verkocht. En na de
trekking in de pauze van dames 1 werden de prijzen uitgereikt. Zo vlak voor de kerst
een mooie gourmetset winnen? Of met een nieuwe tas naar de training komen? De

vogels verwennen met een leuk voederhuisje? Een mooie fles wijn of zelfs een rek
vol winnen? Bij Simokos kan bijna alles!
Daar waar de loterij toch een beetje voor de grote mensen is....het snoepjes raden is
echt voor de kinderen die komen volleyballen. Hoeveel snoepjes zaten er deze keer
in de pot? Dat wist Marit van volleybalvereniging Madjoe.... Ze zat er maar twee
snoepjes naast! Marit heeft de pot reeds opgehaald en werd daar erg blij van.
De dames Diny, Karina en Pascal mogen best een paar extra veren krijgen, want ze
doen dit volledig vrijwillig voor onze club Simokos.... Dames, top! En op naar de
volgende spectaculaire activiteit: disco met de kids en klaverjassen met de
anderen.... Wordt vast net zo'n succes.

SPONSORKLIKS toegevoegd op onze website !!
Je kunt meehelpen om Simokos extra geld te te laten krijgen door online
bestellingen via de SPONSORKLIKS link te doen.
In de linker balk staat het logo; als je daar op klikt zie je heel veel van de bekende
winkels waar je online kunt kopen.
Zalando, Bol.com, Wehkamp, Booking.com, Dinnersite, Bart Smit en nog vele andere
zaken staan erbij.
Als je iets koopt bij één van die winkels, dan ontvangt Simokos 75 % van de
commissie die dat bedrijf betaalt aan Sponsorkliks. Dat kan variëren van een paar
euro tot wel 50 euro als iemand een reis boekt via bv Booking.com.
Het kost je niets extra, want je betaalt hetzelfde als dat je het rechtstreeks via de
site van dat bedrijf zou doen, maar zo levert het de club dus geld op !!
Op deze manier kunnen we met elkaar voor extra inkomsten zorgen !

Holland Top Jeugdtoernooi
Uitslagen en standen HTJ 1e dag

Nieuwe datum: Abcoude - Simokos D1
De wedstrijd ABCKE 3AD FK Abcoude - Simokos, oorspronkelijk vastgesteld op 1511-2014, wordt ingehaald op 3 februari 2015 om 20:00 bij Abcoude.

Scheidsrechters / Tellers gevraagd voor het Ries Bruijn
Schoolvolleybaltoernooi
Op zaterdag 31 januari en 7 februari word het 37e Ries Bruijn
Schoolvolleybaltoernooi gespeeld in de Kloet.
Wij zijn op zoek naar enthousiate vrijwilligers die samen met ons de wedstrijden
willen fluiten of tellen. Geef je op bij Els Bertrand via mail
( els.bertrand@hotmail.com ) of bij een van de leden van de jeugdcommissie. Voor
de volledige uitnodiging klik Ries Brijn Scholentoernooi

Prijzen gevraagd voor de prijzentafel bij het Ries Bruijn
Schoolvolleybaltoernooi
Sinds een aantal jaar hebben we tijdens het Ries Bruijn Schoolvolleybaltoernooi in de
Kloet een loterij. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de jeugd van Simokos!
Beide dagen worden er in totaal zo’n 1000 loten verkocht. Hoe geweldig is dat!
Voor de mooie prijzentafel zijn wij op zoek naar gulle gevers.
Wie wil een prijs beschikbaar stellen voor de loterij van het scholentoernooi. We
denken aan bijvoorbeeld een spelletje, knutselspulletjes, een verzorgingsproduct,

een pot snoepjes, iets uit het Kerstpakket wat niet gebruikt wordt, noem het maar
op.
Als u iets voor ons heeft kunt u dit op de woensdag tussen 15.30 en 19.00 uur
afgeven in de Flint, of neem contact op met Mariët Spek, m.boukens@quicknet.nl /
06-13848488

Sinterklaas te druk, maar gelukkige vele Pieten bij Simokos Pietentraing
De kinderen van CMV waren afgelopen woensdag uitgenodigd voor een speciale
Pietentraining. Er werd niet gewerkt met netten en ballen, maar met banken,
matten, pakjes en ook nog ballonnen! Dat alles onder leiding van de trainers, die
zich volledig inzetten om alle spellen 'eerlijk' te laten verlopen.
De training verliep wat warrig door de komst van maar liefst 4 Pieten in prachtige
pakken. Ze deden de spellen voor, maar liepen ook regelmatig in de weg. Er werd
flink gezongen en uiteraard was er voor iedereen een cadeautje. Nou ja ......iedereen
.......? Toen de Pieten dachten klaar te zijn met uitdelen... zaten er nog flink wat
kinderen met lege handen. Wat nu??? De Pieten waren een hele zak met cadeautjes
vergeten in de kleedkamer. Gelukkig werd die snel gevonden en kregen ook de
laatste kinderen hun cadeautje.
Daarna was er nog even tijd om pakjes de lucht in te zwiepen met de parachute. Een
knalfuif, een toffe training, maar helaas te snel afgelopen!
Er zijn een heleboel foto's gemaakt. Bekijk hier de foto's

TREKKINGSUITSLAG BEKEND!!
De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie is bekend!
De hoofdprijs (100.000 euro) van deze 42e trekking is gewonnen door een inwoner
uit Zuid-Holland. De trekking werd verricht door notaris J.A.H.G. van Tuijl. Wij
wensen alle prijswinnaars véél plezier met hun gewonnen prijs!
Via deze link kan je de trekkingsuitslag bekijken Trekkingsuitslag of ga
naar Lotchecker

Jongens naar de Top! Holland TOP!
Holland Top is een toernooi verdeeld over drie dagen. En op zondag 23 november
was de eerste speeldag voor de jongens Maurice, Nick, Tjebbe, Tim, Sebastiaan,
Ramon, Daan en Koen.
Vandaag stonden er twee wedstrijden op het programma. Tegen PDK Huizen pakten
we een set winst en dat maakte iedereen, behalve de tegenstander, erg blij. Tegen
Spaarnestad (25-19 en 25-18) speelden we twee sets en wonnen we allebei.
Het was een gezellige ochtend, met mooi spel van onze mannen en een veelbelovend
resultaat! Op naar de volgende ronde Holland Top, NOJK en de reguliere
competitie...
Trots op jullie mannen, zet hem op.
Voor het volledige verslag klik hier, voor de fotos's klik Fotos holland Top

Volleybalclinics basis scholen weer een groot succes!
Ook dit jaar heeft de jeugd commissie weer volleybalclinics georganiseerd voor de
basisscholen van Stede Broec. Een kleine 1000 kinderen uit 40 klassen hebben we
een lesuur lang kennis laten maken met het volleybalspel.
Het resultaat is er dan ook naar. De eerste aanmeldingen van nieuwe leden zijn
binnen en ook een aantal kinderen zijn al voor een proeftraining geweest.
Alle trainers, zeer bedankt! De omstandigheden om de clinics te geven waren soms
lastig, maar het is allemaal soepeltjes verlopen.

