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Woord van het bestuur

Succesvolle wedstrijd!
In Valkenburg werd 8 november de onderlinge Duin- en
bollenstreek turnwedstrijd gehouden. De onderlinge
wedstrijd is een samenwerking tussen turnverenigingen uit
de Duin en Bollenstreek en werd dit jaar voor de tweede keer
georganiseerd. Tijdens de wedstrijd namen leden van de
Valken (Valkenburg), DWS (Rijnsburg), SKR (Katwijk) en Fit
(Lisse) het tegen elkaar op. In totaal deden 177 deelnemers
mee. Namens Fit turnden Tessa v.d. Veek (14+ niveau R1+),
Bas Franse (niveau 15) en Jake Havenaar (niveau 12) naar de
eerste prijs.

Sint op bezoek
Meer foto’s van dit kinderfeest zijn te vinden op:
www.facebook.com/fitlisse.

Tijdens de algemene ledenvergadering namen Claudio,
André en Petra afscheid. Op dat moment was de nieuwe
taakverdeling nog niet bekend. Tijdens de bestuursvergadering op 1 december hebben we de meeste taken
kunnen verdelen. Ton Wildenburg wordt de voorzitter.
Marja Meeuwenoord wordt de penningmeester. Susan
Schoone neemt tijdelijk de mail van het secretariaat over
maar blijft algemeen bestuurslid. Erika de Kooker gaat de
leidingzaken doen. Ted Freriks is ook algemeen
bestuurslid maar gaat zich daarnaast ontfermen over de
contributie. Dit in nauwe samenwerking met Rosalie Booij
die de ledenadministratie blijft doen. Rosalie is geen
bestuurslid maar heeft wel een hele belangrijke
ondersteunende taak. Alle namen met taken en de
mailadressen zijn te vinden op onze site.
De enige taak die momenteel nog open staat, is het
secretariaat. Lijkt jou dat een leuke taak, neem dan
contact met één van ons op. Denk je “in het bestuur dat wil
ik niet, maar ik wil graag ergens mee helpen” dan is jouw
hulp uiteraard ook welkom. Bijvoorbeeld om
sponsorgelden los te krijgen of het helpen met organiseren
van wedstrijden en evenementen. Er zijn veel
verschillende taken binnen Fit, zo is het organiseren van
het zomerkamp overgenomen door Sandra Warmerdam
en Wilbert Dekker. Het werk in het bestuur en andere
taken binnen Fit geven veel voldoening en zijn ook heel
gezellig!
Marja Meeuwenoord

Gefeliciteerd!

540 loten verkocht
Dankzij de verkoop van 540 loten, heeft de Grote
Clubactie 1296 euro opgebracht. Een stuk minder dan
vorig seizoen, maar wel nét voldoende geld om een
nieuwe trampoline van te kopen. En dat gaan we dan
ook doen!

Fit feliciteert Michelle, Noa,
Sophy en Zahra met het
behalen van hun diploma
voor de assistentencursus
niveau 2. Na 9 keer op zondag vroeg hun bed uit te zijn
gegaan (wat uiteraard niet altijd even leuk is) om in
Leiden de lessen te volgen, hebben zij op zondag 2
november het felbegeerde papiertje bemachtigd. Mede
door de hulp van een aantal jonge fitters, die hebben
meegedaan met een proefles. Fit is er trots op dat de
vier meiden, die zelf al jaren met veel plezier turnen,
hun tijd en energie hebben willen steken in deze
nuttige cursus. Nu kunnen ze nog beter de leiding
helpen om onze leden een goede en vooral leuke les
te geven.

Meiden bedankt!

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP DE AGENDA…
20-21 dec. | Univé Gymgala
Kijk op kngu.nl voor de
kaartverkoop

20 dec. – 04 jan. | Vakantie
Geen lessen. Selectie heeft een
aangepast vakantieschema. Vraag
ernaar bij de leiding.

Ook dit jaar was Fit weer welkom in de Rustoord voor haar jaarlijkse
ledenvergadering. Buiten het bestuur om was er een groot deel van de leiding
en enkele leden aanwezig. Zo’n 20 personen in totaal. De agenda werd vlot
doorgewerkt en de penningmeester heeft een goed sluitend stuk werk
afgeleverd.
Bestuurswisselingen
In het bestuur vinden wat wijzigingen plaats. André Havenaar stopt als
voorzitter. Zijn functie wordt door Ton Wildenburg tijdelijk waargenomen.
Ook Claudio Booij en Petra Duivenvoorde hebben afscheid genomen van het
bestuur. Erika de Kooker, Marja Meeuwenoord en Ted Freriks treden met veel
plezier toe.

Gedurende de vergadering kwamen onder andere de volgende punten aan de orde:
- Indien nodig krijgt het bestuur toestemming om de contributie met 3% te verhogen. Dat hangt af van de
zaalhuurstijging en andere kosten.
- Het ledenaantal van Fit is weer iets toegenomen tot 220.
- Op de nieuwe airtrack is ruimte voor reclame aan de zijkant. Wie meld zich aan?
- De oplevering van de nieuwe gymzaal aan de Sportlaan wordt in februari/maart 2015 verwacht.
- Het lijkt het bestuur een goed idee om dat feestelijk te openen met een Turn- en fundag georganiseerd door Fit.
- De
temperatuur
in de gymzaal aan de Heereweg lijkt te laag om verantwoord te bewegen. Het bestuur heeft dit al
Ruimte
voor
tekst
eens aangegeven bij Sportfondsen. We gaan het nu exact meten en weer aankaarten.

TITEL

Na sluiting van de vergadering hield Mirjam van Delft een presentatie over voeding en sport. Erg interessant!

50 JAAR POELPOLDER
Volgend jaar bestaat de Poelpolder 50 jaar.
Daarom is aan alle verenigingen in Lisse gevraagd
om iets te organiseren in 2015. Onze vereniging
initieert – met behulp van de hiernaast genoemde
sponsoren – drie activiteiten:

Gymfeest 11 januari vanaf 13:30 uur
In januari verzorgt Fit een supergezellige gymmiddag! Wij vullen een gymzaal
met onze gloednieuwe Airtrack Pro tumblingbaan, trampolines, matten en
heel veel andere leuke dingen waarop je lekker kunt springen, hangen,
zwaaien en rollen. Alle jongens en meisjes mogen op zondag 11 januari
langskomen om in hun gymkleren helemaal uit hun bol te gaan! (entree 1,50)

Demonstratie 9 mei om 14:30
Benieuwd hoe goed onze turners en turnsters eigenlijk wel niet zijn? Onze
fitste leden laten op zien wat ze allemaal kunnen. In winkelcentrum
Poelmarkt zullen onder het glazen dak vele salto’s en sprongen uitgevoerd
worden, naast acrobatiek: spektakel gegarandeerd!

Fit Marathon najaar 2015
Ook wordt een heuse turnmarathon georganiseerd! Fit zal turnworkshops
geven voor alle groepen 3, 4 en 5 op alle basisscholen van de Poelpolder.
Uitdagend maar vooral heel erg leuk om te doen voor iedereen!
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