
AFDELING ZEELAND ’96 – EVENEMENTENCOMMISSIE. 

 

JAARVERSLAG 2016. 
 

De Evenementen Commissie bestond dit jaar uit de volgende leden: Marcel 

Buijsse, Henk Zegers, Jaap Scheele, Ronald Traas, Frederik Dekker en namens 

het Afdelings Bestuur als penningmeester Joop Kristelijn. Er werd dit jaar een 

evenement georganiseerd en wel de Zeeuwse Manifestatie in de ‘Jeugdhoeve’ te 

‘s- Heerenhoek op 26 November. Tijdens de eerste vergadering hebben Marcel 

Buijsse en Henk Zegers te kennen geven na jaren van actieve inzet te stoppen 

met het organiseren van de verschillende evenementen. Inmiddels is er een lid 

toegetreden in de persoon van Patrick Noorman. We zijn de 2 oud leden 

dankbaar voor de inzet en wensen Patrick veel succes! De dames workshop 

werd dit jaar georganiseerd o.l.v. Jenny Laban. Ter  voorbereiding van de 

organisatie van deze evenementen kwam de EC een maal in vergadering bijeen 

en enkele commissie leden brachten ook nog werkbezoeken aan de 

zaalverhuurder e.a. Verder is veel overleg per mail en telefoon gevoerd. Na de 

Manifestatie is de commissie bijeen geweest om te evalueren. 

 

De Zeeuwse Manifestatie werd op 26 november gehouden in de Jeugdhoeve te 

’s-Heerenhoek. Ongeveer 120 personen namen deel aan het koud/warm buffet. 

Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dit jaar werden ook de 

prijswinnaars van de ZLU uitgenodigd. Liefhebbers die de eerste Zeeuwse duif 

geconstateerde op de Nationale vluchten kwamen hier voor in aanmerking. 

Helaas werd er elders ook een prijsuitreiking gehouden waardoor de opkomst 

van deze liefhebbers niet hoog was. Namens verschillende organisaties waren 

aanwezig: NPO Maurice van der Kruk en Ton Geitenbeek, Afd. 2. W. Jongh, 

Afd. 3. Jan Antonis, Afd. 5. W. Vos. Voorzitter van der Kruk hield een 

motiverend betoog over het belang van verandering in de sport.  Naast de 

huldigingen van kampioenen en 1
e
 prijswinnaars was er ook weer een 

damesworkshop. Verder werd er door Henk Klos 2 maal 30 minuten 

verschillende Nederlandse Nummers ten gehore gebracht. Verder werd er een 

select aantal bonnen verkocht, die met moeite bijeen werden verzameld! Er werd 

een voor verkoop gehouden via www.gps-auctions.nl en de opbrengst was zeer 

goed te noemen! Na een gezellige huldiging kon de evenementencommissie 

terug kijken op een geslaagd evenement.  

 

Frederik Dekker 

 
    

http://www.gps-auctions.nl/

