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Woord van het bestuur

Let op: Vanaf 1 januari versturen we onze brieven

In het nieuwe seizoen is het bestuur van Fit gestart
met een nieuw lid. Hier zijn we erg blij mee, want nu
hebben we ook heel wat turn- en leidingervaring
binnen het bestuur. Haar naam is Petra
Duivenvoorde. In de volgende nieuwsbrief zal een
uitgebreid interview komen staan.

zoveel mogelijk digitaal. Heb je deze nieuwsbrief nog
niet in je inbox ontvangen? Geef dan jouw (correcte)
e-mailadres door aan: ledenadministratie@fitlisse.nl
Vergeet niet de naam van het desbetreffende lid
(of de leden) te vermelden!

advertentie

De ledenadministratie wordt vanaf dit seizoen door
Rosalie Booij beheerd. In de eerste maanden kreeg
zij maar liefst dertig nieuwe inschrijvingen te
verwerken. Deze staan nu in ons nieuwe systeem
"digimembers" dat door de KNGU is gemaakt.
Vorige maand hebben we afscheid genomen van
onze penningmeester Angela Clemens. Zij heeft zich
maar liefst negen jaar voor de vereniging ingezet als
bestuurslid. Enorm bedankt hiervoor Angela!

Prijzenregen in Den Haag en Voorschoten
Vier teams reisden zaterdag 16 november af naar Den
Haag om deel te nemen aan de jaarlijkse groepsspringwedstrijden op niveau D en E. Na een sportieve
dag ging Fit huiswaarts met een bronzen én een
zilveren beker. Een week later, in Voorschoten,
kwamen de junioren en senioren (twee teams) in actie
bij de springwedstrijden op niveau C. Zij namen vijf
prijzen mee naar huis, waaronder het regiokampioenschap op het toestel plank/kast.

Maar dan... hebben we natuurlijk behoefte aan
opvolging. Momenteel worden de contributies wel
geïnd en de declaraties en rekeningen gewoon
betaald, maar de boekhoudkundige kennis - zoals
Angela die had- ontbreekt momenteel. Vandaar deze
oproep aan ieder die iets heeft met turnen én met
boekhouden/administratie. Als je een paar uurtjes
over hebt en ons wilt helpen, neem dan contact op
met ondergetekende. Weet dat je hiermee een enorm
zinvolle taak op je neemt en dat dit erg gewaardeerd
wordt!
de

Ton Wildenburg, 2

penningmeester

Benieuwd naar lesroosters, wedstrijduitslagen en actueel nieuws? Meer informatie over onze
gymnastiekvereniging vind je op onze website: www.fitlisse.nl en op www.facebook.com/fitlisse

Verslag Algemene Ledenvergadering

OP DE AGENDA…
20-22 dec. | Univé Gymgala
Kijk op kngu.nl voor de
kaartverkoop

21 dec. – 05 jan. | Vakantie
Geen lessen. Selectie heeft een
aangepast vakantieschema. Vraag
ernaar bij de leiding.

23 jan. | Demonstratie
Demogroep treedt op in een
verzorgingscentrum in Oegstgeest.

8 feb. | Onderlinge Wedstrijden

De ledenvergadering werd op 30 oktober gehouden voor bestuur en leden
om het reilen en zeilen van Fit te bespreken. Het bestuur was aanwezig om
verklaring en verantwoording af te leggen en de leden waren er om hier
kritische vragen over te stellen. Nu gebeurde dat laatste door de zeer
geringe opkomst helaas weinig. Dus gaan we er maar vanuit: wie er niet is,
gaat akkoord met het gevoerde beleid en vindt dat het bestuur het prima
doet.
Prima is ook van toepassing op het
zoveelste financiële jaarverslag van Angela
Clemens. Behoudens enkele opmerkingen
van de kascommissie was de jaarrekening
in orde. Helaas stopt Angela er nu echt
mee. Deze taak gaat nu naar Ton
Wildenburg. Succes Ton! En Angela
nogmaals bedankt voor jarenlange inzet,
precieze en meedenken bij Fit. We gaan je
missen.
Verder kwamen in de vergadering en rondvraag de volgende punten ter
sprake:
• Ledenaantal op peil houden en vergroten
• 3% contributieverhoging door gestegen kosten
• Wedstrijdkalender en vakanties
• Sponsoring
• Brieven en nieuwsbrief via e-mail
Zien we jou volgend jaar op de vergadering?

Sinterklaas op bezoek!
Ook dit jaar gunde Sinterklaas ons een bezoek. Bijna veertig
kinderen en vele vrijwilligers verzamelden zich 30 november in
gymzaal de Heereweg. De kinderen leefden zich onder andere uit
op de springbaan en op de evenwichtsbaan. Na een middag
dansen, zingen, puzzelen en klauteren, gingen alle kinderen weer
huiswaarts met een cadeau van de Sint. Foto’s kun je vinden op
onze website.
720
720 loten verkocht met Clubactie
Dankzij de verkoop van 720 loten, heeft de Grote Clubactie 1728
euro opgebracht: een recordopbrengst! Dat hoge aantal is mede
te danken Rosanne Hulsbos (65 loten), Mila Möhlman (30

loten), Sandy Otten en Angelique Schalken (beiden 28 loten).
De beste lotenverkopers zijn door Top1Toys verrast met mooie
prijzen.
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