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Afscheid Rieuwert v.d. Maas:
Op de jaarvergadering van 14 november 2013 heeft Rieuwert afscheid genomen. Sinds 2007 heeft hij de taak van
ledenadministrateur op zich genomen en in 2009 ook het penningmeesterschap en de daarbij behorende financiële
taken. Met beide taken heeft hij erg veel werk voor de vereniging verzet. Regelmatig bezocht hij ook de lessen bij
alle leidsters. Tevens verzorgde hij de Sinterklaasmiddag en de medailles en diploma's voor de gymproefjes bij de
jeugd. Wij zijn Rieuwert erg dankbaar voor al het werk dat hij vrijwillig voor de vereniging heeft gedaan.
Nieuwe penningmeester en ledenadministrateur:
Ingrid Alting-Cosse. In de volgende Nieuwsbrief stelt zij zich voor.
Op de jaarvergadering heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld. Zie hieronder.
Even voorstellen:
Mijn naam is Flip Nomden. Op de Algemene ledenvergadering van SV Veendam /Gymnastiek gehouden op 14
november jl. ben ik voorgedragen en vervolgens gekozen tot nieuw bestuurslid.
Mijn eerste taak is het om contactpersoon te zijn tussen het bestuur, de leden en leider/leidsters. Het lijkt mij een
leuke job! Ik zal iets meer over mijzelf vertellen.
Ik ben geboren in de Wieringermeer op 1 januari 1943.
Vanaf 1963, heb ik samen met mijn broer Arie en mijn vrouw Janna,een lunchroom/ijssalon gehad in Veendam in
de Kerkstraat en in Autorama.
In 1980 ben ik benoemd als vakleerkracht consumptieve technieken aan de LTS te Assen. In 1990 werd ik leraar
aan het Middelbare Toeristisch Recreatief Onderwijs in Groningen. Aan deze school gaf ik les in Gastvrijheidkunde.
Hierdoor heb ik stagiaires mogen begeleiden in sport en recreatie bij campings en bungalowparken, een klein
beetje affiniteit met de sport heb ik dus meegekregen. Zelf sport ik op de woensdagmorgen bij Sportfit 50+Gym
bij Petra van den Bosch en ik hou van Nordic-Walking , wandelen , fietsen en stijldansen. Tevens ben ik actief als
EHBO’er en zit ik in het bestuur van K.N.V. EHBO Oranje Kruis, afdeling Wildervank.
Daarnaast geef ik lessen Jeugd- EHBO- A , op diverse basisscholen in de groepen 7 en 8.
Ik hoop dat ik samen met Wim, Joyce, Ingrid en Carla iets voor de vereniging kan betekenen. Ik heb er echt zin
in om mijn schouders eronder te zetten en daarmee bij te dragen aan het behoud en de groei van een kwalitatief
goede en sportieve vereniging voor nu en voor de toekomst.
Verhoging bondscontributie 2014.
Door de K(oninklijke) N(ederlandse) G(ymnastiek) U(nie) is de bondscontributie met ingang van 1 januari 2014
verhoogd met 2,6%. Voor jeugdleden t/m 15 jaar € 14,97 (was € 14,59) en voor leden van 16 jaar en ouder
€ 19,22 (was € 18,73). De bondscontributie wordt elk jaar in januari/februari geïnd en door de vereniging aan de
K.N.G.U. afgedragen. Het lidmaatschap van de K.N.G.U. houdt o.a. in, dat u verzekerd bent voor ongevallen
tijdens de lessen.
Sporten, 2 keer in de week?
Wilt u 2 keer in de week sporten, dan betaalt u 1,5 keer de contributie.
Onze nieuwe activiteit "Dynamic Tennis" slaat goed aan.
Elke vrijdagmiddag van 14:00 tot 15:00 in de Parkstadhal Jan Salwaplein wordt door Kevin de Haan les gegeven.
Je speelt met een lichtgewicht racket en een foambal. Het is een sport voor zowel jong als oud.
Kom eens kijken en meespelen.
De Gymproefjes Jeugd worden gehouden op 10 april 2014 in de Hoogkampzaal .
Schoolvakanties Noord. Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Voorjaar:
22 februari - 2 maart
Mei:
26 april - 5 mei
Zomer :
5 juli - 17 augustus
Herfst:
11 - 19 oktober
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op de website www.svveendamgynastiek.nl
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