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NIEUWSBRIEF JAARGANG 2013 nr. 27.
BESTUURSWISSELING
In onze vorige nieuwsbrief van 26 oktober hebben
we een dringende oproep gedaan voor nieuwe
bestuursleden. Dit omdat zowel de voorzitter als de
secretaris zich hadden teruggetrokken. We zijn blij
dat zich inmiddels één kandidaat heeft aangemeld
die bereid is om voorlopig beide functies te
vervullen: Wim Schell.
Even voorstellen: Wim Schell
Hallo beste leden van SV Veendam, mijn naam
is Wim Schell.
Na een aantal dringende oproepen om het
bestuur van de vereniging te helpen heb ik mij
gemeld als kandidaat voor de functie van
voorzitter. Omdat ook de secretarisrol vervuld
moest worden en niemand beschikbaar was, heb
ik me voor die taak ook maar beschikbaar
gesteld.
Ik ben geboren in Rotterdam in 1947 en woon
sinds 1997 in Alteveer. Mijn vrouw en ik
genieten daar van de rust en de ruimte. Het
bevalt ons prima, dus we gaan niet meer terug
naar de drukte.
Na de middelbare school en de HTS
(werktuigbouw) ben ik mijn hele werkzame
leven bezig geweest met milieuadvisering. In die
periode heb ik allerlei functies vervuld. De rol
van voorzitter heb ik vele malen ingevuld, zowel
binnen de ambtelijke wereld als in het
bedrijfsleven. Een van mijn specialisaties is
kwaliteitsmanagement.
Op sportief gebied heb ik van alles gedaan,
judo, voetbal, roeien en hardlopen. Dat was
allemaal een tijdje geleden toen ik in de krant
een oproep las om me in Alteveer te laten
testen op lichamelijke conditie. Dat leidde tot
deelname aan een aantal proeflessen die
werden gegeven door Petra van den Bosch.
Hierdoor ben ik zo enthousiast geworden dat ik
inmiddels twee keer per week naar Veendam
kom om een uurtje te gymmen.
Mijn ambitie binnen het bestuur van onze
vereniging is om te komen tot een professionele
aanpak waarbij kwaliteit voorop staat. Dit alles
met het doel om het de leden zoveel mogelijk
naar de zin te maken.
Even voorstellen:
Mijn naam is Iris Moorlag en ik ben sinds maart
de nieuwe Streetdance lerares. Sinds mijn 5e
ben ik begonnen met dansen. Ik heb 11 jaar
klassiek ballet gedaan en daarna een jaar op de
oriëntatiegroep van Dansacademie NoordNederland gezeten.

Verder heb ik een jaar bij het dansteam van
Oxygym getraind. Helaas ging dat in combinatie
met mijn opleiding toegepaste psychologie niet
samen. Gelukkig kwam er een vacature vrij bij
SV Veendam. Deze kans heb ik met beide
handen aangegrepen. Tot nu toe bevalt het me
heel goed. Inmiddels is de groep gesplitst, zo
kunnen de kinderen en ik beter de dansen
aanpassen op hun niveau. Ik verwacht in de
toekomst met deze groepen leuke resultaten te
bereiken.
VAKANTIES 2013.
Meivakantie
27-04-2013 t/m 05-05-2013
Zomervakantie 06-07-2013 t/m 18-08-2013
Herfstvakantie 19-10-2013 t/m 27-10-2013
Kerstvakantie
21-12-2013 t/m 05-01-2014
GYMPROEVEN JEUGD.
Deze worden gehouden op donderdag 25 april.
Voor dit evenement hebben we dringend hulp
nodig. Geef u op bij Arjanne!
NIEUWE BESTUURSSITUATIE,
EXTRA LEDENVERGADERING
Volgens de statuten van de vereniging moet de
benoeming van een nieuw bestuurslid worden
goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering.
Omdat deze vergadering altijd in het najaar
plaatsvindt, vragen wij u onderstaand strookje
in te vullen en vóór 14 maart a.s. bij de
leidster in te leveren.

IK GA AKKOORD MET DE AANSTELLING
VAN WIM SCHELL ALS VOORZITTER EN
SECRETARIS,
JA / NEE
IK WIL DAT HIERVOOR EEN EXTRA
LEDENVERGADERING WORDT GEHOUDEN
JA / NEE
NAAM:

