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Beste leden van Sportvereniging Veendam Gymnastiek,
Het is alweer oktober 2019, tijd voor de najaars nieuwsbrief.
Het bestuur hoeft zich eigenlijk nooit te vervelen, er komt altijd wel iets op haar pad, getuige
onderstaande punten.
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). Deze
wet zorgt voor meer openheid over wat we met uw gegevens doen.
Vóór de zomervakantie de invoering van de AVG afronden, dat was onze doelstelling . . . . en zo
geschiedde!
e-Boekhouden.nl
Ons nieuw ledenadministratiesysteem “e-Boekhouden.nl” is nu ongeveer twee jaar in gebruik en
we zijn er inmiddels tevreden over. Ook aspecten van de privacywet hebben invloed op ons
systeem, gelukkig levert dat geen onoverkomelijke problemen op.
Afscheid Petra van den Bosch / kennismaking met opvolgster Henriëtte Offerein.
Op 28 augustus 2019 gaf Petra van den Bosch haar laatste les bij SV Veendam Gymnastiek.
Petra was een super-leidster voor onze vereniging en met pijn in het hart namen we dan ook op
een leuke manier afscheid van haar in het restaurant van het Indoorcentrum.
Gelukkig hebben we Henriëtte Offerein bereid gevonden om de woensdagochtend lessen van Petra
over te nemen. Ja, gelukkig . . . . . want Henriëtte geeft ook al jarenlang les aan onze leden, dus
zij kent het klappen van de zweep als geen ander.
Haar wachtte een zware taak: Onze leden die jarenlang Petra’s lessen hebben gevolgd zodanig
inspireren dat niemand onze vereniging verlaat.
En . . . . . gefeliciteerd Henriëtte, je bent geslaagd! We hebben veel positieve reacties mogen
ontvangen!
De vereniging groeit !
De gemeenten Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Wildervank hadden het zogenaamde ‘Sociaal Vitaal’
programma opgestart. Hieruit zijn twee sportgroepen ontstaan.
De gemeente had de wens om die sportgroepen onder te brengen bij Sport Vereniging Veendam
Gymnastiek. Het bestuur van SVVG heeft onderzocht of een dergelijke doorstart voor de twee
groepen gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk heeft het bestuur het besluit genomen om die twee
groepen in het programma op te nemen. Vanaf de start van het nieuwe seizoen geven wij nu ook
les in de Wildervanckhal en in het Dorpshuis Bijleveld Wildervank.
Contributie per 1-1-2020.
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.
Een jaar later zagen we dat de inschatting van de nieuwe contributie juist was zodat de contributie
niet verhoogd hoefde te worden. Voor het seizoen 2019/2020 heeft het bestuur besloten om de
contributie ook niet te verhogen. De contributie blijft dus €33,00 per kwartaal.
Vakanties 2019 - 2020.
De zalen zijn op de volgende data gesloten:
o Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
o Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 5 januari 2020
o Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2020
o Meivakantie: 25 april t/m 10 mei 2020
o Hemelvaart: 21 mei t/m 22 mei 2020
o Pinksteren: 30 mei t/m 1 juni 2020
o Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2020
Algemene ledenvergadering 2019.
De ALV 2019 vindt plaats op dinsdag 26 november a.s., aanvang: 19:30 uur.
Locatie: Grand Café Java aan het Prins Hendrikplein 7 te Veendam.
Wenst u deel te nemen aan de ALV 2019? 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 2019
Datum/Tijd: dinsdag 26 november 2019 / 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 2019
6. Verslag penningmeester en vaststellen begroting
7. Bestuurssamenstelling
8. Benoeming kascommissie 2020
9. Bestuurswijzigingen

Aftredend / herkiesbaar:
 Penningmeester: Gerda Besten
 Ledenadministratie: Anneke Doddema
(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 Vergadering van SV Veendam Gymnastiek op 26 nov. 2019.
Naam 1:
Naam 2:
Lever dit briefje in, uiterlijk op 22 november 2019, bij de leiding van de les of bij het bestuur.
Aanmelden via e-mail kan ook: gcm@wintraecken.eu

