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Algemene Leden Vergadering 2018. (ALV2018)
Met 24 aanwezigen voor de ALV2018 is het record aantal van vorig jaar (22) weer eens
gebroken, dit is inclusief de aanwezige bestuursleden. Als bestuur vinden we het fijn dat we
ieder jaar meer leden mogen begroeten tijdens de jaarvergadering. Het is niet alleen een
bijeenkomst waar het reilen en zeilen van de vereniging wordt besproken maar ook een
gezellig samen zijn met gelijkgestemden, en dat verbindt mensen! Dat sociale aspect
stimuleren wij als vereniging natuurlijk heel erg.
De ALV werd weer gehouden in Grand Café Java dat hiervoor bij uitstek geschikt is. Het was
een zeer informatieve en geslaagde avond.
Privacywet
We hebben het er al vaker over gehad, de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, kortweg de AVG.
Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Sportvereniging Veendam Gymnastiek is nu gebonden aan strengere regels.
Voor een kleine vereniging als de onze is deze nieuwe wetgeving voor het bestuur alleen
maar een extra belasting zonder echte meerwaarde. Toch moeten we ons aan de wet
houden, ook al kost ons dat veel tijd!
Welnu, alle documenten liggen klaar met betrekking tot deze nieuwe wetgeving. Het bestuur
moet er nu voor zorgen dat de invoering van het nieuwe privacy beleid op de juiste manier
wordt uitgevoerd. Binnenkort worden alle leden benaderd om een zogenaamd
toestemmingsformulier te lezen en te ondertekenen.
Vallen en Opstaan
Op woensdagmiddag 3 april, van 14:00 – 16:00 uur, organiseert Petra van den Bosch de
workshop ‘Vallen en Opstaan’ in de Parkstadhal. Kosten: € 2,00.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over wat u kunt doen om vallen te voorkomen,
leert u hoe u kunt opstaan als u onverhoopt toch gevallen bent en wordt er een kleine
valtraining gegeven.
Naast bovenstaande zullen er ook spier- en balansoefeningen gedaan worden.
Lesaanbod
Ons huidig lesaanbod ziet er als volgt uit:
Keep fit
Maandag
De Lauwers
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
15:00 tot 16:00 uur
Alex de Raad
Een lid dat twee lessen per week volgt, krijgt 50% korting op de tweede les.
Vakanties 2019
De sportzalen zijn gesloten tijdens:
o Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2019
o Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.svveendamgymnastiek.nl

