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| Mededeling redactie Sparta Klanken
De sportieve activiteiten in onze vereniging staan onder de huidige omstandigheden helaas op een laag pitje. Belangrijkeen noodzakelijke mededelingen worden al via de social media kanalen met onze leden gedeeld.
De redactie van ons clubblad Sparta Klanken heeft in overleg met het bestuur besloten daarom op dit moment geen nieuw
nummer van Sparta Klanken uit te brengen.
Zodra de maatregelen versoepeld zijn en we ons normale verenigingsleven weer kunnen hervatten zullen we de draad
uiteraard weer oppakken en zorgen voor een nieuwe uitgave van ons clubblad.

We wensen alle leden, donateurs en sponsoren ﬁjne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Pas goed op elkaar en blijf gezond !
| Mededeling bestuur
Oh, wat een jaar!
Een jaar om nooit te vergeten, maar ook een jaar om het liefst zo snel mogelijk te vergeten. Een niet afgemaakt seizoen
2019/2020 en een inmiddels onderbroken seizoen 2020/21 waarvan de aﬂoop op dit moment niet te voorspellen valt. De
Corona-pandemie heeft ons allen diep geraakt en het einde is nog niet in zicht. Wanneer mogen we allemaal weer trainen,
wanneer worden de competities hervat en wanneer mag ons clubgebouw weer open? Allemaal vragen waar wij als bestuur
geen antwoord op kunnen geven. We zitten niet aan het stuur en kunnen niets anders dan volgen en invulling blijven geven
aan de beperkte ruimte die ons wel gegeven is.
In dat verband willen wij vanaf deze plaats nogmaals dank zeggen aan allen die hebben bijgedragen aan de organisatie van
de voetbalactiviteiten voor met name onze jongste jeugd. Onderlinge competities, doordeweeks en op zaterdagen, hebben
in grote mate bijgedragen aan het in stand houden van het voetbalplezier. Bij de oudere jeugd weten teams elkaar goed te
vinden en spreken op de zaterdagen regelmatig af voor een onderlinge wedstrijd. Hulde aan iedereen die zorgt dat onze
jeugd in beweging blijft en bij Sparta een plek houdt voor de broodnodige sociale contacten.
De senioren zitten momenteel in een lastiger parket. Trainen in tweetallen op 1,5 meter afstand, het is bijna niet te doen. Op
afstand toch ook hier de nodige initiatieven om binding met de club te houden. Rondje voor je club, een online Muziekbingo,
een kleine kerstattentie voor de vrijwilligers zijn zaken die de afgelopen weken voorbij zijn gekomen. Fijn om te zien en ook
hier dank aan allen die hiertoe bijdragen.
Nog 4 maanden te gaan en dan … op 21 april 2021 bestaat onze mooie vereniging 100 jaar. Het programma rondom deze

unieke gebeurtenis staat in grote lijnen vast maar zal zeker niet voor de zomervakantie tot hoogtepunten komen. Helaas,
maar wat in het vat zit verzuurt niet.
Ook hebben we als bestuur via de jaarlijkse algemene ledenvergadering nog geen formele verantwoording kunnen aﬂeggen
over het seizoen 2019/2020. Volgens de statuten zijn we eigenlijk verplicht dit voor het einde van dit jaar te doen, maar
hopen op ieders begrip in deze voor ons allen unieke situatie. De ledenvergadering komt er zeker, maar dan wel op een
moment dat het clubgebouw weer voor iedereen toegankelijk is. We ondervinden als Sparta zeker (ﬁnanciële) schade, de
continuïteit is vooralsnog gelukkig niet in gevaar mede dankzij de steun van vele zeer gewaardeerde sponsoren.
Rest ons op dit moment al onze leden en hen die ons een warm hart toedragen ﬁjne kerstdagen en een goede jaarwisseling
toe te wensen. Blijf gezond, pas goed op jezelf en je dierbaren.
Bestuur cvv Sparta

| Supporters Vereniging
Net toen we in het nieuwe voetbalseizoen onze activiteiten wilden opstarten kwamen we de 2de lockdown terecht.
Zo moesten we een streep zetten door o.a. onze jeugdbingo, de Spartapubquiz en de Sinterklaasmiddag. Ook onze
Oudejaarsborrel gaat helaas niet door. Gelukkig brachten een aantal Pieten nog wel een bezoekje aan onze jongste jeugd
en voetbalden op woensdagmiddag 2 december en zaterdagmorgen 5 december gezellig mee. Alle spelers kregen een
snoepzakje en de begeleiders en trainers een wel verdiende chocoladeletter.
Op initiatief van Glenn Jonge Poerink van Sparta 7 werd er samen met de SV als alternatief voor de Kertsbingo voor
het eerst een online-Muziekbingo georganiseerd op zaterdagavond 19 december. Aan de hand van bekende internationale
popsongs en Nederlandse hits kon de bingokaart worden ingevuld. Het werd met ruim 100 deelnemers en mooie prijzen
een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt nogmaals onze hartelijke dank.
De Supporters Vereniging wenst iedereen ﬁjne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Laten we met ons allen in 2021 gaan ‘knallen’ en er een fantastisch en onvergetelijk 100-jarig Sparta-jubileum van maken!

| Bedankje
Bestuur, leden van Sparta, Supporters Vereniging, de Sparta kanjers, Hugo en Miep, Loes en Joop, Willem en Lorette,
Klaas en Janny. Hartelijk dank voor de prachtige bloemstukken, cadeaubonnen en vele felicitatie kaarten die wij mochten
ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk. Tevens dank voor de maaltijden die Miep elke woensdag voor ons heeft bereid. Dit
vinden Bob en ik fantastisch, mag best eens gezegd worden. Dit is Sparta, dat mensen naar elkaar omkijken, zeer belangrijk.
Bob en Wil Nieuwenhuis
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| Jubileumcommissie
De jubileumcommissie wenst alle Spartanen hele ﬁjne en gezonde feestdagen. We leven toe naar het jaar 2021, ons 100-jarig
bestaan en hebben hopelijk een memorabele tijd in het vooruitzicht .
Blijf gezond en denk aan elkaar !!!!

| Rondje voor je club
Nu er bij Sparta door de sluiting van de kantine veel minder geld binnenkomt willen we onze leden, supporters en verder
iedereen die de club een warm hart toedraagt vragen online een rondje te geven: niet aan elkaar, maar aan cvv Sparta.
De actie gaat inmiddels het hele land rond en overal in het land trekken mensen aan de bel om een rondje te geven. Een
rondje is een donatie ter waarde van een rondje in de kantine. Je krijgt hier geen drankjes voor terug, maar helpt je club hier
enorm mee in deze lastige tijd.
Hoe werkt de Rondjesactie?
Ga naar de Sparta site www.sparta-enschede.nl en klik op rondje voor je club. Hier staat de link naar rondje om de club
te helpen. De opbrengst is bestemd voor de clubkas van Sparta. De actie duurt tot 31 december en de opbrengst wordt in
januari uitgekeerd.

Gelukkig brachten een aantal Pieten nog wel een bezoekje aan onze jongste jeugd en voetbalden op woensdagmiddag 2
december en zaterdagmorgen 5 december gezellig mee. Alle spelers kregen een snoepzakje en de begeleiders en trainers een
wel verdiende chocoladeletter.

