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Het jaar 2018 is voor SV Veendam Gymnastiek rustiger verlopen dan het jaar daarvoor.
2017 stond immers in het teken van de opzegging van de KNGU en het 100-jarig jubileum.
Toch blijft er altijd wat te regelen en te organiseren en zo was er in 2018 veel te doen om de
nieuwe privacywetgeving. Alle bedrijven en ook verenigingen kregen hiermee te maken.
Privacywet
Uw privacy is belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Sinds 25 mei
2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft
hier waarschijnlijk al veel over gehoord. Deze wet zorgt voor meer openheid over wat we met uw
gegevens doen.
Over hoe we met uw gegevens omgaan zullen we u apart informeren.
e-Boekhouden.nl
Ons nieuw ledenadministratiesysteem “e-Boekhouden.nl” is nu ongeveer een jaar in gebruik en de
ervaringen ermee zijn zowel positief als negatief.
Als positief punt kunnen we noemen dat het systeem in het algemeen erg gebruiksvriendelijk is.
Dat was dan ook één van onze belangrijkste eisen, naast natuurlijk de eis dat alle vereiste
functionaliteiten aanwezig moesten zijn. Positief punt is ook dat de helpdesk goed bereikbaar is.
Negatief punt is dat de contributie-inning nog niet 100% goed verloopt, bijvoorbeeld de tekst op de
factuur is nog steeds niet dat wat we willen. Hiervoor wordt de helpdesk dan ook regelmatig
geraadpleegd.
Petra van den Bosch
Het is woensdag 19 september. Voor Petra van den Bosch begint het nieuwe seizoen wel op een
héél bijzondere manier: Ze is 25 jaar leidster bij SV Veendam Gymnastiek!!
Petra heeft het zelf nog niet in de gaten . . . . . . . ze is waarschijnlijk nog helemaal in de wolken
want ze is pas terug van een droomreis naar Peru.
Het bestuur wilde in ieder geval even stilstaan bij dit heuglijke feit. Voorzitter Joyce sprak haar kort
toe en benadrukte nog eens wat voor fantastische leidster ze is. Vervolgens nam Petra een bos
bloemen en een envelop met inhoud in ontvangst.
Contributie per 1-1-2019.
Tijdens de ALV-2017 is een verlaging van de contributie in stemming gebracht van €36,35 naar
€33,00 per kwartaal. Dit was het gevolg van het opzeggen van het KNGU-lidmaatschap.
Nu, een jaar later, zien we dat de inschatting van de nieuwe contributie juist is geweest. De
contributie voor het seizoen 2018/2019 blijft dus gelijk: €33,00 per kwartaal.
Vakanties 2018 - 2019.
De zalen zijn op de volgende data gesloten:

o
o
o
o

Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 16 februari t/m 24 februari 2019
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie: 13 juli t/m 25 aug 2019

Algemene ledenvergadering 2018.
De ALV 2018 vindt plaats op dinsdag 27 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 ALV2018? 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 2018
Datum/Tijd: 27 november 2018 / 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. Bestuurswijzigingen
Aftredend / herkiesbaar:
 Voorzitter: Joyce Gibcus
(Tegenkandidaten kunnen zich tot een kwartier voor de aanvang van
de vergadering aanmelden bij de voorzitter.)
10.

Rondvraag

11.

Sluiting


Ja, ik kom naar de Algemene Leden Verg. van SV Veendam Gymnastiek op 27 nov. 2018.
Naam 1:
Naam 2:
Lever dit briefje in, uiterlijk op 23 november 2018, bij de leiding van de les of bij het bestuur.

