NIEUWSBRIEF
JAARGANG November2016 nr. 34.
Nieuwe bestuurssamenstelling.
Voorzitter:
Secretaris / Webmaster / Techn. Zaken:
Ledenadministrateur / Vice voorzitter:
Penningmeester en personeelszaken:
Lid en o.a. activiteiten begeleiden:
Notulist:

Joyce Gibcus
Geoffrey Wintraecken
Wim Angenent
Vacant
Betty Rolf
Margreet Hofstetter

Contributie verhoging ???
Vele jaren is de contributie gelijk gebleven. Vorig jaar heeft de vereniging besloten om de
contributie te verhogen, dit om verliezen te beperken. Helaas heeft die maatregel niet voldoende
effect gesorteerd.
Dankzij het vakkundig financieel beheer van onze penningmeester Marijke van Noort is de
financiële situatie van onze vereniging nu transparanter en daardoor beter beheersbaar en
bestuurbaarder geworden.
Er heeft een financiële evaluatie van alle lessen plaatsgevonden en het uiteindelijke resultaat
leverde een overzicht op van verlieslijdende lessen. De verlieslijdende lessen waren in de
meerderheid en het verlies kon niet worden opgevangen door de winstgevende lessen. Hierdoor
hebben we lessen moeten herstructureren en helaas ook lessen moeten opheffen.
Na deze pijnlijke ingreep hebben we besloten om de contributie niet te verhogen!
Lesaanbod.
Ons huidig lesaanbod ziet er nu als volgt uit:
Keep fit
Maandag
Straat Soenda
Body totaal
19:15 tot 20:10 uur
Herma van Dijk
Sportfit 55+
Maandag
Parkstadhal
Dames en heren
9:15 tot 10:15 uur
Petra van den Bosch
Dames en heren
10:30 tot 11:30 uur
Henriëtte Offerein
Woensdag
Parkstadhal
Dames en heren
8:30 tot 9:30 uur
Petra van den Bosch
Dames en heren
9:30 tot 10:30 uur
Petra van den Bosch
Donderdag
Parkstadhal
Dames en heren
10:00 tot 11:00 uur
Henriëtte Offerein
Sportfit 65+
Dinsdag
De Hoogkamp
Dames en heren
18:30 tot 19:45 uur
Tineke Huiting
Dynamic Tennis
Vrijdag
Sorghvliethal
Dames en heren
14:00 tot 15:00 uur
Een lid dat twee lessen per week volgt, krijgt 50% korting op de tweede les.
Algemene ledenvergadering (ALV).
De Algemene ledenvergadering 2016 vindt plaats op dinsdag 22 november.
Locatie: Grand Café Java aan het Prins Hendrikplein 7 te Veendam.
Tijd: 20:00 uur.
Z.O.Z. : Agenda ALV + inschrijfstrook ALV.
Vakanties 2016 - 2017.
De zalen zijn op deze data gesloten:
o Kerstvakantie: 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
o Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2017
o Meivakantie: 22 april t/m 30 april 2017
Vertrek penningmeester.
Marijke van Noort heeft haar functie als penningmeester bij SV Veendam Gymnastiek beëindigd.
Wij bedanken Marijke voor de vrije tijd die ze twee jaar lang aan de vereniging heeft gegeven. Tijd,
die ze zeer professioneel heeft besteed en in zeer goede verstandhouding met het bestuur.
Hierbij willen wij dan ook direct een beroep doen op al onze leden om eens uit de oh zo
gemakkelijke comfortzone te stappen en te beginnen met een nieuwe uitdaging in het leven om er
zodoende meer inhoud aan te geven: Stel wat tijd beschikbaar aan het bestuur!!!
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.svveendamgymnastiek.nl

Agenda
Algemene Leden Vergadering 2016

Datum :
Tijd
:
Locatie:

22 november 2016
20.00 uur
Grand Café Java aan het Prins Hendrikplein 7 te Veendam.

1. Opening door de voorzitter
2. Goedkeuring notulen vorige jaarvergadering
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag kascommissie
6. Verslag penningmeester en vaststellen begroting
7. Bestuurssamenstelling
8. Benoeming kascommissie
9. Bestuurswijziging per 1-1-2017
Aftredend / herkiesbaar: n.v.t.
Aftredend / niet herkiesbaar: Marijke van Noort (penningm.).
(Tegenkandidaten kunnen zich tot een kwartier voor de aanvang
van de vergadering aanmelden bij de voorzitter.)
10.

Kennismaking eventuele nieuwe bestuursleden

11.

Rondvraag

12.

Sluiting


Ja, ik kom naar de Algemene Leden Verg. van SV Veendam Gymnastiek op 22 nov. 2016.
Naam 1:

Naam 2:
Lever dit briefje in uiterlijk op 11 november 2016 bij de leiding van de les.

