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SV Veendam Gymnastiek is zeer verheugd met 4 nieuwe bestuursleden!
Tijdens de jaarvergadering van 20 november 2014 hebben 4 personen zich als kandidaat gemeld. Na zich eerst
in de materie te hebben verdiept, is nu het nieuwe bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter
: Joyce Gibcus
Vice voorzitter/-secretaris en ledenadministrateur
: Wim Angenent (nieuw)
Secretaris
: Ingrid Cosse
Penningmeester
: Ingrid Cosse
Vice penningmeester
: Marijke van Noort (nieuw)
Webmaster
: Geoffrey Wintraecken (nieuw)
Lid
: Betty Rolf (nieuw)
Lid
: Carla Branderhorst
Vernieuwde website.
Geoffrey heeft de afgelopen maand hard gewerkt om de website van de vereniging een geheel nieuw uiterlijk te
geven. Het resultaat mag er zijn. Kijk maar eens op de website: www.svveendamgymnastiek.nl
Inning contributie 4de kwartaal 2014.
De penningmeester Ingrid Cosse biedt haar excuses aan, dat het 4de kwartaal 2014 nog steeds niet is geïnd.
Om banktechnische redenen is dit niet gelukt. In de eerste week van februari 2015 zal het 4de kwartaal 2014
worden geïnd. Hierdoor zal de inning van het 1ste kwartaal 2015 ook later plaatsvinden. Dit staat nu gepland
op 25 maart 2015 samen met de bondscontributie. De planning voor de inning van het 2de kwartaal
2015 zal zijn op 25 mei 2015. We stellen het op prijs als u hier rekening mee wilt houden.
Tevens is het vanaf heden mogelijk om vóór de inning een e-mail te ontvangen met de melding dat de
contributie wordt geïnd.
Een aantal leden heeft deze melding ook reeds gehad. Mocht u deze melding niet hebben ontvangen, maar wel
op prijs stelt, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven op: penningmeester@svveendamgymnastiek.nl
Wijziging Bondscontributie 2015.
De bondscontributie van de K.N.G.U. voor 2015 bedraagt:
Senioren:
€ 19,72 per jaar
Junioren :
€ 15,36 per jaar
Deze tarieven staan ook op de website vermeld.
Vakantierooster
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

:
:
:

21 februari
2 mei
4 juli

t/m 1 maart
t/m 10 mei
t/m 16 augustus

2015
2015
2015

Onderstaand stellen zich aan u voor: Henriëtte Offerein en Wim Angenent.
Mijn naam is Henriëtte Offerein en ik woon samen met mijn man en 3 kinderen in Sappemeer. Samen met
mijn man hebben we een eigen bedrijf. Ik geef al veel jaren gymnastiek- en turnlesssen, nadat ik zelf vele
jaren geturnd heb. Naast dat ik les geef bij SV Veendam, geef ik ook nog turnlessen, Sportfit 55+ en combi
dames bij SV Dynamica in Nieuwe Pekela. Mijn hobby is het lezen van Scandinavische thrillers. Sinds januari
2014 geef ik les bij SV Veendam. Op de donderdagochtend heb ik de les Sportfit 55+ overgenomen van Petra
van den Bosch. Sinds de zomervakantie geef ik ook les aan de groepen van de jeugdgymnastiek op de
donderdagmiddag. Ik hoop bij de vereniging nog veel leuke sportuurtjes te beleven.
Graag wil ik mij als nieuwe ledenadministrateur even voorstellen. Mijn naam is Wim Angenent. Ik ben 65 jaar
en inmiddels gepensioneerd. Mijn vrouw heet Ineke en mijn beide zonen zijn Michiel en Roel. Twee
kleinkinderen heb ik, een jongen en een meisje, Kjell en Lotte. Inmiddels woon ik met veel plezier bijna 30 jaar
in Veendam. Voor mijn pensionering heb ik 36 jaar voor een Amerikaans bedrijf gewerkt, als Hoofd Verkoop
Binnendienst. Door mijn werk heb ik veel gereisd. Mijn hobby's zijn fietsen, reizen, tuinieren, puzzelen en
skiën. Samen met mijn vrouw neem ik deel aan Sportfit 55+ en Dynamic Tennis. Naast het sportieve aspect
vind ik het sociale contact erg belangrijk. Zo lang mogelijk actief blijven dat is mijn doel. Mijn motto is dan ook:
Carpe Diem = Pluk de dag en geniet van het leven. Sporten bij SV Veendam Gymnastiek kan hier een grote
bijdrage aan leveren.

NAMENS HET BESTUUR WENSEN WE U EEN SPORTIEF EN FIT 2015.

