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Algemene Leden Vergadering 2019. (ALV2019)
Er zijn, inclusief de bestuursleden en de notulist, 20 aanwezigen. Het bestuur stelt het op
prijs dat de jaarvergadering zo goed bezocht wordt. 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 heel erg.
De ALV werd weer gehouden in Grand Café Java dat hiervoor bij uitstek geschikt is. Het was
een informatieve en geslaagde avond.
Privacywet
De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het
bestuur de nodige hoofdbrekens gekost. Maar nu is alles onder controle.
Alle formaliteiten zijn geregeld en alle leden hebben een zogenaamd
toestemmingsformulier ondertekend. Regelmatig staat dit onderwerp nog op de agenda van
de bestuursvergadering.
Corona: Op 18 april is onderstaande e-mail naar onze leden gestuurd.
Beste leden van Sportvereniging Veendam Gymnastiek,
Wat is het toch jammer als je lid bent van een gezellige sportvereniging en dat je van de ene
op de andere dag te horen krijgt dat de lessen stoppen, met onmiddellijke ingang!
Als je dan ook nog eens de factuur ontvangt voor de lessen die je niet krijgt, dan is dat
helemaal zuur. Dat vindt het bestuur ook!
Daarom heeft het bestuur besloten om geen facturen te sturen voor het 2e kwartaal van
2020 omdat wij verwachten dat de lessen niet snel zullen worden hervat. Hierbij laten wij ons
leiden door de corona-richtlijnen van de overheid.
Let wel: Deze actie kunnen wij alleen nemen omdat onze financiële positie dat toelaat.
We houden jullie op de hoogte m.b.t. het hervatten van de lessen.
Lesaanbod
Ons huidig lesaanbod ziet er als volgt uit:
Body totaal
Maandag
De Lauwers
Dames en heren
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
Maandag
Dorpshuis Bijleveld
Dames en heren
9:30 tot 10:30 uur
Anneke Sassen
Dinsdag
Wildervanckhal
Dames en heren
9:00 tot 10:00 uur
Erica Keen
Woensdag
Parkstadhal
Dames en heren
8:30 tot 9:30 uur
Henriëtte Offerein
Dames en heren
9:30 tot 10:30 uur
Henriëtte Offerein
Donderdag
Parkstadhal
Dames en heren
10:00 tot 11:00 uur
Henriëtte Offerein
Dynamic Tennis
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.
Deze Nieuwsbrief is ook te lezen op onze website: www.svveendamgymnastiek.nl

