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Voorzitter en personeelszaken:
Secretaris / Webmaster / Techn. Zaken:
Ledenadministratie:
Penningmeester:
Lid en o.a. activiteiten begeleiden:
Notulist:

Joyce Gibcus
Geoffrey Wintraecken
Wim Angenent
Gerda Besten
Betty Rolf
Margreet Hofstetter

Algemene ledenvergadering 2016.
De Algemene ledenvergadering 2016 werd bijzonder goed bezocht. Met een totaal aantal
aanwezigen van 18 personen is er een record gevestigd!
Locatie: Grand Café Java.
Men vond het een zeer informatieve avond en door de gezellige inrichting kreeg men een soort
huiskamergevoel dat weer uitnodigde tot het voeren van diepgaandere gesprekken. Al met al dus
een zeer geslaagde ALV.
Nieuwe penningmeester.
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de vacature van penningmeester is ingevuld!
Gerda Besten is bereid gevonden deze functie te gaan vervullen. Gerda krijgt natuurlijk alle steun
en medewerking van het bestuur en kan starten met een goed bijgehouden administratie.
Nieuwe leiding dynamictennis.
Per 10 februari 2017 zal Alex de Raad leiding geven aan de dynamictennisles op de vrijdagmiddag.
Dynamictennis voor de senioren is duidelijk in opkomst, we tellen nu al meer dan 30 leden!
Dynamictennis is geschikt voor iedereen vanwege het lichte materiaal. Het dynamictennisracket
weegt minder dan 190 gram en er wordt gespeeld met een foambal, die dus ook licht van gewicht
is. Hierdoor komen er haast geen blessures voor!
Alle benodigde materialen worden door onze vereniging geleverd, dus men hoeft geen racket of
foambal aan te schaffen.
Lesaanbod.
Vanwege een te gering aantal leden op de dinsdagavond is deze les komen te vervallen.
Derhalve ziet ons huidig lesaanbod er 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
Dynamictennis
Vrijdag
Sorghvliethal
Dames en heren
14:00 tot 15:00 uur
Alex de Raad
Een lid dat twee lessen per week volgt, krijgt 50% korting op de tweede les.
Vakanties 2017.
De zalen zijn gesloten tijdens:
o Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2017
o Meivakantie: 22 april t/m 30 april 2017
o Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2017
Lidmaatschap KNGU.
Omdat het KNGU-lidmaatschap voor onze vereniging geen toegevoegde waarde meer heeft is
besloten om het lidmaatschap van de KNGU per 1-1-2018 op te zeggen.
Wij hopen dat alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor het bestuur tijdig worden afgerond.
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.svveendamgymnastiek.nl

