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Algemene LedenVergadering 2017. (ALV2017)
Met 22 aanwezigen voor de ALV2017 is het record aantal van vorig jaar (18) gebroken, dit is
inclusief de aanwezige bestuursleden.
De ALV werd weer gehouden in Grand Café Java dat hiervoor uitstekend geschikt is. Het
was een zeer informatieve en geslaagde avond.
Omdat niet iedereen (bijvoorbeeld gebruikers van een Apple-systeem) de filmpjes over de
jubileumactiviteiten heeft kunnen bekijken, werden deze filmpjes, onder het genot van een
drankje, in de pauze vertoond.
KNGU
We zijn geen lid meer van de KNGU. Alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn
inmiddels door het bestuur uitgevoerd.
Zo is het nieuwe ledenadministratiesysteem per 1-1-2018 in gebruik genomen. Na de
aanloopprobleempjes te hebben opgelost is de contributie-inning voor het eerste kwartaal in
2018 met succes uitgevoerd.
De noodzakelijke verzekeringen zijn eveneens afgesloten en wij hebben ons aangemeld bij
Buma/Sena in verband met muziekrechten.
Lesaanbod
Ons huidig lesaanbod ziet 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
Henriëtte Offerein
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 2018
De sportzalen zijn gesloten tijdens:
o Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
o Meivakantie: 28 april t/m 6 mei 2018
o Zomervakantie: 21 juli t/m 2 september 2018
Sportactiviteit maand maart 2018
Op woensdag 21 maart (van 13:30 – 15:00 uur) staat Dynamic Tennis / Curling op de
planning. Locatie: Sorghvliethal. Kosten: €1,-. Aanmelding: bij Petra van den Bosch.
De activiteiten zijn bedoeld voor 60-plussers en worden georganiseerd in het kader van
sportstimulering. De organisatie van de activiteiten ligt in handen van Team Sport gemeente
Veendam/Pekela.
 We zijn zeer benieuwd naar jullie bevindingen betreffende curling.
 Dynamic tennis is al iets langer bekend en is geschikt voor iedereen vanwege het
lichte materiaal. Hierdoor komen er haast geen blessures voor!
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.svveendamgymnastiek.nl

