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Geen voorzitter en secretaris meer
Helaas heeft de vereniging momenteel geen voorzitter en secretaris. De heer Wim Schell is in juli
per direct met beide functies gestopt. Dit kwam bij de andere bestuursleden wel als een schok en
geheel onverwachts. Er moet nu snel gehandeld worden voor invulling van beide functies. Dus:
Wie helpt de vereniging uit de brand???? Je kunt je hiervoor aanmelden bij de huidige
bestuursleden. Onze gegevens staan op de website van de vereniging.
Nieuwe leidsters voor jeugd gym en streetdance
Voor de zomervakantie hebben zowel Arjanne als Iris afscheid genomen. Beide leidsters hebben de
laatste les feestelijk afgesloten. Arjanne wordt opgevolgd door Henriëtte Offerein en Iris door José
Klooster. Beide dames hebben ruime ervaring op het gebied van turnen en dansen. In de volgende
Nieuwsbrief vertellen ze iets over zichzelf.
Nieuwe les 55+
Op initiatief van Petra van den Bosch is er een nieuwe 55 + groep gestart. Er is veel animo om te
sporten bij deze leeftijdsgroep. Er kunnen nog nieuwe leden bij. Lijkt u dit leuk, dan bent u welkom
op woensdagmorgen in de Parkstadhal, Jan Salwaplein te Veendam.
Tijd van 8:30 tot 9:30 uur.
Geboortenieuws: Ilona is bevallen van Connor Owen
Leidster Ilona van de keep fit groepen heeft sinds 4 maanden een 2de zoon. We wensen Ilona en
haar man van harte veel geluk en voorspoed met Conner. Tijdens de zwangerschap van Ilona heeft
Mirjam Hensens de lessen voor haar waargenomen. We bedanken Mirjam hartelijk hiervoor!
Geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Tijdens de herfstvakantie (11 t/m 19 oktober) en tijdens de kerstvakantie (20 december 2014 t/m
4 januari 2015) zullen er geen lessen worden gegeven.
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 13 november 2014 in de Dukdalf,
De Reede 1 te Veendam. Aanvang: 20.00 uur.
Even voorstellen
In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat ik mij even zou voorstellen. Mijn naam is Ingrid
Alting. Vorig jaar ben ik benaderd door Rieuwert van der Maas om plaats te nemen in het bestuur
bij de lessen streetdance, waar mijn dochter aan mee doet. Vanaf juni 2013 heb ik zitting genomen
in het bestuur en op de algemene ledenvergadering van 14 november 2013 ben ik gekozen als
nieuwe penningmeester en ledenadministrateur van de vereniging. Bij deze wil ik Rieuwert ook nog
hartelijk bedanken voor alle tijd en moeite, die hij heeft genomen, voor de overdracht! Rieuwert
heeft deze functie een aantal jaren gedaan en ik hoop dat ik zijn goede werk kan voortzetten! Nu
even over mijzelf. Ik ben 41 jaar en moeder van 5 kinderen. Verder heb ik jaren gewerkt in de
reïntegratiewereld als administratief medewerker, waarbij ik vaak werd ingezet om veranderingen
te bewerkstelligen. Helaas door ziekte heb ik mijn carrière in april dit jaar moeten beëindigen en
ben daardoor nu fulltime moeder. Verder hoop ik de komende jaren een bijdrage te kunnen leveren
aan het voortbestaan van de vereniging, zodat we in 2017 het 100-jarig bestaan met z’n allen
kunnen vieren, maar daarvoor hebben we nog wel bestuursleden nodig. Ik hoop dan ook dat er
nog leden of ouders van jeugdleden zijn, die ons in het bestuur willen komen versterken!
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op de website www.svveendamgynastiek.nl

