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Het jaar 2017 is voor het bestuur van SV Veendam Gymnastiek bepaald niet saai geweest. Er was
heel wat te regelen en te organiseren.
KNGU
Het jaar begon met de problematiek van het opzeggen van het KNGU lidmaatschap. Niet dat het
opzeggen van een lidmaatschap zo moeilijk is, nee, verre van dat. Maar als je het lidmaatschap
van de KNGU opzegt, dan moet je de hierdoor ontstane hiaten natuurlijk wel opvullen:

noodzakelijke verzekeringen voor verenigingen

software voor de ledenadministratie/contributie-inning

betaling van rechten voor het gebruik van muziek tijdens de lessen.
Het lidmaatschap van de KNGU biedt natuurlijk meerdere voordelen, maar die hebben voor ons als
vereniging voor senioren, geen meerwaarde meer.
100-jarig jubileum
Het zit er alweer op, het 100-jarig jubileum. En wat voor leuke reacties hebben we gehad over de
invulling van het jubileum!!! De belangrijkste onderdelen van de jubileumweek waren:
1. Het jubileumboek
Voor velen is het jubileumboekje in de eerste plaats natuurlijk zeer informatief. Daarnaast
wordt het boekje persoonlijker als je jezelf op de foto ziet in de groep waar je bij hoort.
2. Sportochtend
Voor woensdag 1 november was een leuk bewegingsprogramma bedacht, bestaande uit
vier workshops:
1. De legerparachute met Marchien Klappe
2. De XCO-trainer door Kaety Tack
3. Tai Chi door Ijke Kolkman
4. Nordic walking door Lia ten Brummeler
Tijdens de pauze was er koffie/thee met appelgebak, en dat kon men erg waarderen.
3. Feestavond
Op vrijdag 3 november hadden we een feestavond georganiseerd in de Borgerswoldhoeve.
In de feestzaal, waar een gemoedelijke en gezellige sfeer hing, werden onze leden
ontvangen met koffie/thee en gebak. Gedurende de hele avond werd voor drankjes en
hapjes gezorgd.
De aftrap van het feest werd gegeven door wethouder Bert Wierenga. Hij wist te vertellen
dat het jaar 1917 een belangrijk jaar was, en niet alleen vanwege de oprichting van SV
Veendam Gymnastiek.
Onze jubilarissen (langer dan 25 jaar bij de vereniging) werden gehuldigd met een bos
bloemen, overhandigd door de wethouder en onze voorzitter Joyce. Ook werd de leiding
van onze sportvereniging (Petra, Henriëtte, Herma en Alex) in de bloemen gezet vanwege
hun belangrijke taak en inzet binnen onze vereniging.
De band “Upside Down” verzorgde het muzikale gedeelte van de avond en door de muziek
uit de jaren 60-70-80, was het een muzikaal feest van herkenning.
De geslaagde jubileumweek is mede mogelijk gemaakt door alle sponsoren. Nogmaals bedankt!
Contributie per 1-1-2018.
Momenteel bedraagt de contributie €30,- + €6,35 (KNGU) = €36,35 per kwartaal.
Zoals aangekondigd in de ALV (algemene ledenvergadering) 2016, is het lidmaatschap van de
KNGU per 1-1-2018 opgezegd.
De extra kosten die we door het opzeggen van het KNGU-lidmaatschap in de toekomst moeten
maken zijn geïnventariseerd zodat op verantwoorde wijze de nieuwe contributie berekend kan
worden. In de ALV 2017 zullen wij de wijziging van de contributie in stemming brengen.
Vakanties 2017 - 2018.
De zalen zijn op de volgende datums gesloten:
o Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
o Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
o Meivakantie: 28 april t/m 6 mei 2018
Algemene ledenvergadering 2017.
De ALV 2017 vindt plaats op dinsdag 28 november a.s. om 19:30 uur.
Locatie: Grand Café Java aan het Prins Hendrikplein 7 te Veendam.
Wenst u deel te nemen aan de ALV2017? Laat het ons weten d.m.v. bijgevoegd inschrijfformulier.
Z.O.Z. : Agenda ALV + inschrijfstrook ALV.

Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.svveendamgymnastiek.nl

Agenda
Algemene Leden Vergadering 2017
Datum/Tijd: 28 november 2017 / 19:30 uur
Locatie: Grand Café Java, Prins Hendrikplein 7, 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 1-10-2017
Aftredend / herkiesbaar:
 Secretaris/Webmaster/TZ
: Geoffrey Wintraecken
 Lid/activiteiten begeleiden
: Betty Rolf
Aftredend / niet herkiesbaar:
 Ledenadministratie
: Wim Angenent
Aangemeld voor bestuursfunctie:
 Penningmeester
: Gerda Besten
 Ledenadministratie
: Anneke Doddema.
(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 28 nov. 2017.
Naam 1:
Naam 2:
Lever dit briefje in, uiterlijk op 21 november 2017, bij de leiding van de les of bij het bestuur.

