Jaarverslag supportersclub “De Bamzaaiers” seizoen 2018/2019
Het is alweer tijd om terug te blikken over het afgelopen verenigingsjaar als voorbereiding van de op 12 juni
geplande jaarvergadering. En wat voor een jaar. Eentje die je als supporter van NKC’51 niet snel zal vergeten.
In dit jaarverslag wordt naast alle activiteiten ook stil gestaan bij het plan van aanpak dat aan het begin van dit
verenigingsjaar is gemaakt.

1. Bamzaaiers bestuursleden 2018-2019
Mark Schooten (Voorzitter)
Thomas Heuver (Penningmeester)
Nils Brok
Nick Hofstede
Gerben Hazendonk
Sandra Schippers
Wendy Westerik

2. Plan van aanpak: “ Bamzaaiers 5 jaar verder”.
Zoals genoemd begint dit jaarverslag met een terugblik op de door ons gemaakte plannen. Wij hebben als
commissie aan het begin van dit jaar een 5 jaren plan geschreven. De belangrijkste speerpunten, die uit dit plan,
en die wij als Bamzaaiers willen realiseren zijn:
“De Bamzaaiers staat bij iedereen bekend als dé supportersvereniging van NKC’51”
“De Bamzaaiers fungeert als zelfstandige commissie en heeft daarnaast de financiële middelen om te investeren in
supportersactiviteiten en/of sfeeracties en middelen.”
De eerste stelling klinkt logisch maar de laatste jaren werd de Bamzaaiers vaker gezien als activiteiten commissie
dan als een supportersvereniging. De Bamzaaiers gaan dus terug naar hun kernactiviteit, namelijk het organiseren
van supportersactiviteiten.
De 2e stelling heeft te maken met de financiën en ledengroei. De laatste jaren is het ledenaantal gestaag gekrompen
naar 60 leden. Daarnaast willen wij als Bamzaaiers ervoor zorgen dat wij zelf de financiële middelen hebben om
supportersmateriaal aan te schaffen.

3. Het supportersjaar 2018-2019
Het zaalseizoen stond in het teken van het toevoegen van verschillende nieuwe elementen tijdens wedstrijden tot
aan de bekroning hiervan door middel van het kampioenschap.

Licht en geluid

Dit jaar hebben we een goaltune geïntroduceerd waardoor elke speler zijn eigen nummer te horen krijgt bij een
gemaakt doelpunt. Hoewel deze in eerste instantie wat te hard stond, en er ook supporters waren die hier even
aan moesten wennen, blijkt de goaltune na enig aanpassing een groot sfeer verhogend succes.
De gehele geluidsinstallatie inclusief mengpaneel is verwerkt in een prachtige houten kist. Deze kist dient als
opslag van ons materiaal, maar wordt ook gelijk gebruikt als DJ-tafel tijdens thuiswedstrijden.
Elke thuiswedstrijd zijn alle spandoeken in de zaal opgehangen, hiermee is het Ravijn omgetoverd tot een waar
NKC korfbalpaleis.

Super Saturday

De Bamzaaiers heeft dit jaar super Saturday geïntroduceerd, en hoe kon het mooier dan dat dit precies de kraker
tegen de nummer 2 Synergo was. Als toevoeging hebben we op deze dag voor het eerst onze eigen licht installatie
kunnen gebruiken. Naast een prachtige spotlight voor de opkomst van onze spelers, bestaat de installatie ook uit
een laser en 2 moving heads. Ook de communicatie met andere commissies is bij deze dag goed verlopen.
Afsluitend aan Super Saturday was er een groot feest (mede als gevolg van de uitslag) in de Lagoon. Concluderend
was Super Saturday een succes, en is het de bedoeling dit vaker te laten terugkomen aansluitend op onze
doelstelling om meer leden te werven en onszelf als supportersvereniging te etaleren.

Kampioenswedstrijd Zaal NKC’51 1

Als gevolg van de goede resultaten stond op 16 maart de kampioenswedstrijd op het programma voor het eerste.
In samenwerking met het bestuur, maar ook met andere commissies, is een mooie dag georganiseerd. Van de
opkomst in de zaal inclusief vuurwerk tot aan de platte wagen voor de selectie na afloop en het grote feest in de
kantine.

Odik – NKC’51

Voortbordurend op al dit succes in de zaal stond er op het veld nog een cruciale wedstrijd op het programma.
Ook hier hebben we ons laten zien. Met een opkomst van +-/ 50 supporters (meer dan Odik), blauwe fakkels
en trommels was NKC’51 goed vertegenwoordigd.

Kampioenswedstrijd veld NKC’51 1

Alsof het dit seizoen nog niet op kon stond er op 1 juni wederom een kampioenswedstrijd op het programma.
Wederom heeft de Bamzaaiers, in samenwerking met de andere commissies, haar best gedaan om ook hier weer
een feest van te maken. Zo is het hoofdveld rondom helemaal versierd met spandoeken, was er vuurwerk, waren
er confetti kanonnen en natuurlijk veel supporters. Ook deze dag gaat, mede door het goede resultaat, als geslaagde
dag in de boeken.

Social media

We hebben het gebruik van sociale media meer opgepakt. Iedere vrijdag voor een thuiswedstrijd is er een stukje
namens de Bamzaaiers gepost met hierop een korte voorbeschouwing.

4. Overige activiteiten
We hebben dit jaar als commissie bewust de keuze gemaakt om ons volledig te focussen op onze
supportersactiviteiten. Echter hebben we wel een aantal overige activiteiten georganiseerd met als doel een stuk
ledenbinding en/of hulp aan overige commissies.
Halloween
Hoewel dit geen activiteit van de Bamzaaiers begon het jaar met het ondersteunen van het organiseren van de JC
Halloween avond. De Bamzaaiers heeft hier gezorgd voor het licht en geluid tijden het afsluitende feest. In zijn
geheel kan gesproken worden van een geslaagde activiteit.
Kwismis
De eerste echte Bamzaaiers activiteit vond plaats op 28 december. Met een goede opkomt van zo’n 60 man werd
de ene na de andere lastige vraag beantwoord.
Ziggo Dome zaalfinale
Aan het begin van het seizoen is het idee naar voren gekomen om met Gerben Hofstede samen te werken om de
bus richting de zaalfinale vol te krijgen. Gerben Hofstede heeft vorig jaar een bus vol gekregen, en bleek positief
tegenover een samenwerking te staan met de Bamzaaiers. Met een dubbel dekker werd er afgereisd richting het
Ziggo dome onder het genot van een hapje en een drankje. De terugweg was er zelfs nog tijd voor karaoke in de
bus.
Kingo!
Hoewel de opgaves moeizaam binnen kwamen is de Kingo avond een succes gebleken. Doordat Sandra en Wendy
samen zo’n beetje alle winkels van Nijverdal langs zijn gegaan voor mooie prijzen is het ons gelukt om hier een
bedrag aan over te houden wat weer gebruikt kan worden voor nieuwe supportersactiviteiten.
Fifa avond
Om ook onze jongere leden wat te kunnen bieden is het idee van het organiseren van een fifa avond ontstaan. Met
25 mensen, 5 playstations en schermen was de kantine een avond omgedoopt tot een echte game arena. Het was
uiteindelijk Thijmen die er met de felbegeerde wisselbeker vandoor ging. De reacties op deze avond waren positief.

5. Tot slot
Terugkomend op onze doelstellingen.
Gezien de activiteiten die zijn georganiseerd ten behoeve van sfeer, en de investeringen die zijn gedaan hebben we
ons dit jaar bijna volledig weer gericht op het fungeren als supportersvereniging.
Daarnaast is het ons gelukt om financieel niet in te krimpen, ondanks onze investeringen die wij hebben gedaan
ten gunste van het licht en geluid. Dit hebben we mede voor elkaar gekregen door een ledengroei van 60 naar 161
leden. Hier zijn we trots op!

