Februari 2014
BESTUURIJK
In het nieuwe jaar zijn we weer fris begonnen aan de lessen! De komende maanden is
er weer van alles te doen bij de GVN. Zo hebben we de onderlinge wedstrijden en
houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering waar we terugkijken naar 2013
en vooruit kijken in 2014. Ook zijn er in maart en april verschillende turnwedstrijden
waarbij de organisatie in handen ligt van de GVN. Vind je het leuk om eens een echte
wedstrijd te zien dan ben je harte welkom!
Tevens heeft Mariëtte Holterman, thans voorzitter, aangegeven m.i.v. seizoen
2014/2015 af te treden binnen het bestuur. Ze is 8 jaar bestuurslid geweest en vindt
het nu tijd om het stokje door te geven. De voorzittersfunctie moet nog worden
ingevuld. Gelukkig hebben we wel een drietal mensen bereid gevonden om de andere
openstaande vacatures in te vullen. Op de achterkant ziet u de uitnodiging en verdere
gegevens voor de ALV. Op deze mooie vereniging met 300 leden mag iedereen trots
zijn en zou iedereen een bijdrage moeten leveren! In de uitnodiging ziet u de namen
staan van onze nieuwe bestuursleden! Heel erg fijn dat er mensen zijn die hieraan
vrijwillig een bijdrage willen leveren. Op deze wijze kunnen we de vereniging in stand
houden! Kortom van alles te beleven en weer vernieuwingen!

BONDSCONTRIBUTIE
Als lid van de vereniging ben je automatisch lid van de bond. Hiervoor dien je jaarlijks
bondscontributie te betalen. Deze contributie wordt in het 1e kwartaal door ons geïnd
en afgedragen aan de K.N.G.U.
Kijklessen
Om de lessen zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen hebben we de regel dat de
ouders niet op de tribune blijven zitten. Uiteraard vindt u het leuk om de gymnastische
kunsten van uw kinderen te zien, hiervoor hebben wij dan “kijklessen: op maandag 24
maart tijdens de onderlinge wedstrijden en op maandag 7 april 2014 en maandag 23
en 30 juni 2014.
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GVN
Op maandag 24 maart worden onderlinge wedstrijden gehouden voor de groepen
1 t/m 8. De kinderen zijn al elke maandag aan het oefenen. De wedstrijd is net als bij
een echte turnwedstrijd met juryleden. Voor alle kinderen is er een diploma met de
behaalde cijfers erop en voor de drie beste van iedere groep is er nog een medaille te
winnen. Deze middag heeft ouder-peutergym geen les!
Voor de exacte indeling van de groepen krijg je nog bericht!

DVD opname gymuitvoering “Back to the Future” 50-jarig JUBILEUM te
bestellen!
Vorig jaar tijdens de gymuitvoering zijn er filmopnames gemaakt. Bommel fotoshop
heeft de opname verder afgewerkt zodat er een DVD van gemaakt is. Wilt u hiervan
nog een leuke herinnering waarop de hele show te zien is? U kunt de DVD bestellen
voor € 7,50. Graag een bericht met n.a.w. gegevens en je rekeningnummer naar
mjholterman@home.nl of berichtje naar 06-20032985.

Uitnodiging ALV 2014 → Z.O.Z.
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Correspondentieadres: M. Roozendaal
Bosmansweg 42
7711HN Nieuwleusen
0529-850816

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014
Beste leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering van de Gymnastiek Vereniging Nieuwleusen op donderdag
13 maart 2014 in de kantine van sporthal ‘de Schakel’ te Nieuwleusen om
20.00 uur.
Wij maken u er op attent dat een half uur voor aanvang van deze vergadering
de te behandelen vergaderstukken ter inzage liggen.
De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Opening door voorzitter Mariëtte Holterman.
Notulen ALV 2013 van 14 maart 2013.
Secretarieel jaarverslag 2013.
Financieel jaarverslag 2013 van penningmeester John Huzen.
Verslag kascontrolecommissie over 2013.
Begroting 2014.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 2014.
Vaststelling contributie per 1-4-2014.
Besluitvorming met betrekking tot de samenstelling van het
bestuur.
Aftredend en niet herkiesbaar: Mariëtte Holterman (voorzitter)
Toetreding: Miranda Rozendaal (vacature secretaris) Lina Klein
(vacature algemeen lid) en Ellis Bijker (vacature pr en sponsoring)
Rondvraag
Sluiting van de vergadering.
Aansluitend een impressiefilm over de Gymuitvoering “Back to the
Future” 50 jaar GVN.

Wij hopen u te zien op donderdag 13 maart aanstaande!
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur GV Nieuwleusen
ACTIVITEITENKALENDER

Donderdag 13 maart: Algemene Ledenvergadering voor alle leden en
ouders van jeugdleden! aanvang: 20.00 uur Kantine Sporthal de Schakel
Maandag 24 maart: Onderlinge gymwedstrijden tijdens de maandaggym
Zaterdag 5 april: Finale 4e divisie Turnwedstr. KNGU in Sporthal de Schakel
Maandag 21 april 2014: 2e paasdag
Meivakantie: 28 april 2014 t/m 2 mei 2014
De nieuwsbrief is ook terug te lezen op www.gvnieuwleusen.nl
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