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NIEUWE LEIDSTER
Voor Chantal is er inmiddels een nieuwe leidster
gevonden. Hieronder stelt zij zich voor:
Mijn naam is Ilona Buring. Sinds 1 oktober
ben ik de nieuwe leidster voor de
Damesgym / Steps / Aerobics. Naast
sportinstructrice ben ik ook voedingscoach.
In mijn praktijk Gezond Evenwicht te Veendam
begeleid ik mensen naar hun streefgewicht met
behulp van op maat gemaakte aanpassingen in
de leefstijl. Dus geen jojo-effecten maar
blijvend gewichtsverlies, met beweging naast
goede voeding als belangrijk onderdeel hiervan.
Aangezien onder mijn hobby’s ook dansen valt
(waaronder stijldansen Latin) zul je hier veel
invloeden van terugvinden in mijn lessen.
Ik heb een lang sportverleden en geef al
geruime tijd met veel enthousiasme
groepslessen en vind het dan ook ontzettend
leuk om dit binnen de vereniging voort te
zetten.

STREET DANCE
Wegens groot succes van de Street Dance groep
van Iris op de woensdag, zijn deze inmiddels
uitgebreid naar 2 groepen.
Voor beide groepen kunnen er nu weer nieuwe
leden bij. Kijkt u voor meer informatie op onze
website.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Het blijkt dat er wel eens verwarring ontstaat
over het opzeggen van het lidmaatschap.
Onze vereniging werkt met een
computersysteem, waarmee de contributie per
kwartaal wordt geïnd.
Opzeggen dient schriftelijk aan de
ledenadministratie te gebeuren en uiterlijk
2 weken vóór het einde van het lopende
kwartaal binnen te zijn.

Ledenadministratie SV Veendam Gymnastiek
Dhr. R. v.d. Maas
Pommerse Bocht 16
9642 ED Veendam

VAKANTIES 2012-2013
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvak.
Meivakantie

20-10-2012
22-12-2012
16-02-2013
27-04-2013

t/m
t/m
t/m
t/m

28-10-2012
06-01-2013
24-02-2013
05-05-2013

SINTERKLAAS
Op donderdag 29 november 2012 is Sinterklaas
weer uitgenodigd bij de groepen 1 en 2 van
Arjanne.

JAARVERGADERING 2012
De jaarvergadering van onze vereniging zal
worden gehouden op :
donderdag 15 november 2012
in een zaal in Wijkcentrum Dukdalf,
de Reede 1, 9642 MA Veendam.
Aanvang 20:00 uur.
Voor agendapunten: Zie achterzijde.

DRINGEND BESTUURSLEDEN GEZOCHT
In onze vorige en eerdere Nieuwsbrieven
hebben wij al een oproep hiervoor gedaan. Wij
hebben geen enkele reactie hierop ontvangen.
DE NOOD WORDT HOOG.
Zowel de voorzitter als de secretaris stoppen
met hun functie. Het bestuur kan met
1 penningmeester en 2 leden de voortgang van
het bestaan van de gymnastiekvereniging niet
meer garanderen. Wilt u dat u en uw kinderen
nog kunnen blijven genieten van sport bij de
SVVeendam Gymnastiek, dan moet u nu echt in
actie komen.
Kom naar de jaarvergadering waar dit punt
ook zal worden besproken.

Namens het bestuur wensen we u
nog veel en langdurig sportplezier.

