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Contributieverhoging.
Omdat wij geen winstoogmerk hebben en alle kosten zo laag mogelijk proberen te houden hebben
we de contributieverhoging jaren kunnen tegenhouden. In 2011 was alweer de laatste verhoging te
melden en nu, 5 jaar later, hebben de kosten de baten weer overschreden . . . . en dan is het
moment aangebroken om de balans weer recht te trekken.
Daarom moeten wij helaas melden dat de onvermijdelijke contributieverhoging een feit is. In de
algemene ledenvergadering van november 2015 is deze verhoging van de contributie in stemming
gebracht en aangenomen.
Wij hebben in nauw overleg met onze penningmeester besloten de contributie te verhogen van
€28,- naar €30,- per kwartaal.
Onze vereniging is lid van een bond, de KNGU. Ook de bond heeft besloten om de contributie te
verhogen. De KNGU heeft voor 2016 de volgende kwartaaltarieven vastgesteld:
0 t/m 15 jaar: € 5,06 (2015: € 3,84)
16 jaar en ouder: € 6,18 (2015: € 4,93)
Omdat we toch vaak opmerkingen van onbegrip beluisteren bij onze leden met betrekking tot ons
lidmaatschap van de KNGU willen wij als bestuur serieus werk maken om alle pro’s en contra’s van
een dergelijk lidmaatschap tegen elkaar af te wegen. Ook alle consequenties van een eventuele
opzegging van het lidmaatschap moeten geanalyseerd worden. Alle hiaten die hierdoor in onze
organisatie ontstaan, moeten opgevuld worden.
Jeugdgymnastiek.
In ons lesprogramma is momenteel de jeugd alleen vertegenwoordigd middels streetdance lessen.
Dit betreft twee jeugdgroepen op de woensdagmiddag: een groep voor de jeugd van 6-9 jaar en
een groep voor de jeugd van 9 jaar en ouder.
100-jarig bestaan van onze vereniging.
Op 2 november 1917 is onze vereniging opgericht en dat betekent dat we volgend jaar ons 100jarig bestaan gaan vieren!
De praktijk leert dat je met de organisatie van dergelijke evenementen niet vroeg genoeg kunt
beginnen. De eerste stap die we nu moeten zetten is het verzamelen van ideeën. Omdat onze
vereniging er is voor onze leden ligt het voor de hand om onze leden eerst zelf te vragen of er nog
passende ideeën zijn voor een dergelijk evenement. De ideeën kunnen schriftelijk of per e-mail
worden ingediend bij het bestuur. (svveendamgymnastiek@gmail.com)
Vakanties 2016.
 Voorjaarsvakantie: Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart 2016
 Goede vrijdag en Tweede Paasdag: Vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016
 Koningsdag: Woensdag 27 april 2016
 Meivakantie + Hemelvaart: Maandag 2 mei t/m vrijdag 13 mei 2016
 Pinksteren: Maandag 16 mei 2016
Diversen.
 De vereniging wil graag nieuwe leden verwelkomen. Pols eens bij uw familie, vrienden of
kennissen. Zij kunnen altijd gratis 2 lessen meedoen, alvorens zij beslissen.
 Het bestuur stelt het erg op prijs indien leden zich aanmelden voor diverse
ondersteuningstaken. Met het 100-jarig jubileum in zicht is dat zeker noodzakelijk!
 Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.svveendamgymnastiek.nl

