Jaarverslag evenementencommissie 2018.
De evenementencommissie bestond in 2018 uit Sanne, Anneloes, Simone, Iris is
later overgenomen door Paulien en Marjan.
Het afgelopen jaar stond in het teken van het 45 jarig jubileum.
Hierdoor hebben we wat minder activiteiten georganiseerd omdat wij het hele jaar
bezig zijn geweest om een jubileumweekend te organiseren.
Op vrijdagavond 5 januari was de nieuwjaarsborrel.
Deze vond plaats op de Haai. Er was een grote opkomst en zo hebben we het
jubileumjaar proostend ingeluid.
In februari was er het instructeurs-, bestuurs- en commissieleden etentje.
We zijn naar happy days geweest waar we eerst gebowld hebben en daarna zijn
gaan steengrillen.
Dit was voor het eerst dat we niet alleen zijn gaan eten maar ook een activiteit erbij
hadden. Dit was erg geslaagd.
Tijdens de jaarvergadering heeft de evenementencommissie geregeld dat er
jubileumgebakjes waren.
Op 14 juli was er voor de varend redden ploeg een barbecue.
Dit om ze te bedanken voor al hun werk op de meest rare tijdstippen en om de
teamspirit er in te houden.
Op de laatste zondag van de zomervakantie hadden we de jaarlijkse Notwin
barbecue.
Het was mooi weer en een grote en gezellige opkomst.
Op 9, 10 en 11 november was het jubileumweekend met op de zaterdagavond een
feestavond.
Je kon het hele weekend mee of alleen op de feestavond komen.
We waren met een hele grote groep van ongeveer 60 man in allerlei verschillende
leeftijden. De activiteiten waren divers en leuk voor elke leeftijd.
We hebben een dropping gehad, een moordspel/speurtocht, zijn wezen zwemmen
en naar de film geweest en op het laatst nog een levend bingo.
Op de feestavond kwamen er nog veel leden bij. Er werden stukjes gedaan,
gedanst, gekletst en vooral heel veel gezongen. De karaoke sloeg goed aan bij
iedereen.
Met sinterklaas was er voor iedereen weer wat lekkers in het zwembad.
Vanwege het jubileumjaar kon je een dopper bestellen met het Notwin logo en evt je
naam erop. Deze zijn veel besteld dus iedereen kan nu zijn eigen fles water
meenemen naar het zwembad of naar de Haai.
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