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Opstartproblemen inning contributies.
De inning van de bondscontributie gebeurde voorheen jaarlijks in één keer, in januari.
De KNGU heeft per 2015 bepaald dat dit per kwartaal moet gebeuren. Door de nieuwe invoering hebben wij
problemen gehad bij de bank. Dit was de oorzaak dat de inning telkens te laat was.
We gaan er vanuit dat dit voor het laatste kwartaal van het jaar goed verloopt.
In ieder geval onze excuses voor dit ongemak.
Jeugdgymnastiek.
Jammer genoeg heeft Henriëtte Offerein door omstandigheden de jeugdgym op de donderdagmiddag moeten
beëindigen. Wij hebben gezocht naar vervanging op deze middag, maar dit is ons niet gelukt. De enige
mogelijkheid was te schuiven naar de woensdagmiddag onder leiding van onze Streetdance leidster José.
Woensdagmiddag is blijkbaar geen middag voor de jeugd om te gaan sporten, waardoor wij noodgedwongen
deze lessen moesten stoppen.
De vereniging vindt het wel belangrijk dat de jeugd kan sporten, dus blijven we proberen hier een oplossing
voor te vinden.
Voorstelrondje.
Als nieuw bestuurslid van Sportvereniging Veendam Gymnastiek wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Geoffrey Wintraecken en met die naam zal ik dan ook maar even beginnen, want die “ae” en ook
nog eens die “ck” roepen vaak de vraag op van “waar komt dat vandaan?”. Mijn roots liggen in zuid Limburg en
daar en in het noorden van België komt deze naam dan ook vaker voor.
Privé leven
Ik woon het grootste deel van mijn leven al in het Noorden en dat bevalt me eigenlijk prima. Al 41 jaar ben ik
getrouwd met Chawen en onze twee kinderen zijn al lang het huis uit. We zien ze niet zo vaak want Esther
woont en werkt in Hanoi (Vietnam) en Cedric woont en werkt in Hamburg. Wat ik zo geweldig vind aan onze
kinderen is dat ze niet hebben gekozen voor de materiële wereld maar meer voor de menselijke en duurzame
wereld. Gelukkig hebben ze allebei na hun studie in Nijmegen een baan gevonden die aansluit bij hun studie.
Werkzame leven
Na mijn studie aan de HTS in Groningen heb ik direct een baan gevonden in de technische automatisering en
dan moet je denken aan het automatiseren van fabrieken en productiebedrijven. Later heb ik me
gespecialiseerd in software voor technische diensten en in 2002 ben ik met een studie gestart om me voor te
bereiden op het starten van een eigen bedrijf. Na het behalen van het eindexamen ben ik gestart met mijn
eigen bedrijf, genaamd TD-IT-Consult. Nu, 2015, ben ik alweer aan het afbouwen en besteed ik nog maar
weinig aandacht aan mijn werk. Verbazingwekkend hoe snel de tijd gaat!
Verenigingsleven
Als je me twee jaar geleden had gezegd dat ik in het bestuur van een vereniging zou zitten dan had ik je echt
voor gek verklaard. Maar door de bijzonder leuke introductie weken van Petra van den Bosch ben ik uiteindelijk
lid geworden van de vereniging en ik heb toen gekozen voor Dynamic Tennis. Dit is een bijzonder leuke sport
waar het niet zo intensief toe gaat als bij tennis of badminton, ideaal voor 55+ers.
Omdat er te weinig mensen in het bestuur zaten en het voortbestaan van de vereniging daardoor in het geding
kwam heb ik de stoute schoenen aangetrokken en dat is de reden dat ik me hier nu kan voorstellen als de
secretaris van de vereniging.
Algemene ledenvergadering.
De datum voor deze vergadering staat gepland op donderdag 26 november 2015.
Locatie: Dukdalf, Winkelcentrum Sorghvliet, Veendam om 20:00 uur.
Noteert u alvast deze datum in uw agenda!
Vakanties 2015 - 2016.
De zalen zijn op deze data gesloten:
Herfst :
17 oktober t/m 25 oktober 2015.
Kerst:
19 december 2015 t/m 3 januari 2016.
Voorjaar:
27 februari t/m 6 maart 2016.
Nieuwe leden.
De vereniging wil graag nieuwe leden verwelkomen. Pols eens bij uw familie, vrienden of kennissen.
Zij kunnen altijd gratis 2x meedoen, alvorens zij beslissen.
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.svveendamgymnastiek.nl

