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ZET ALVAST IN JE AGENDA… 

25 nov. | Sintfeest 
Inschrijving is reeds gesloten 

 
28 nov. | NK 

Groepsspringen 
Sportcentrum De Waterkanten 

 

       Sint komt naar Fit 
 

Op woensdag 25 november komt Sinterklaas naar 

onze vereniging. Zo’n zestig kinderen zullen hem 

opwachten bij de gymzaal aan de Ruishornlaan in 

Lisse.  We wensen alle kinderen die zich 

opgegeven hebben een hele gezellig middag met 

de Heiligman en zijn pieten! 

       Verslag van de Algemene Ledenvergadering 5 november 
 

Op deze voor leden belangrijke vergadering waren - buiten leiding en bestuur- nog een tiental leden en ouders aanwezig 

om hun inbreng te geven.  

 

De aanwezige ouders van jonge leden spraken hun bezorgdheid uit over de smalle basis van leiding. Er is momenteel 

veel druk op de leiding. Ook de verhuizing naar de Waterkanten en de opstartproblemen aldaar bezorgen hen extra 

druk. Het bestuur kent het probleem, maar ziet nog geen directe oplossing. Omringende verenigingen kampen ook met 

minimale bezetting, dus het is moeilijk nieuwe leiding aan te trekken. Wel is men volop bezig met de opleiding van vier 

nieuwe trainers uit de eigen vereniging. En bij de eerstvolgende vergadering van bestuur en leiding gaan ze op zoek naar 

een oplossing op kortere termijn. 

 

De ‘aanloopproblemen’ bij het sportcentrum De Waterkanten zijn voor de Lisserse sportverenigingen (en dus ook voor 

Fit) nog niet voorbij. Zo zijn sommige materialen slecht bereikbaar en enkele andere aan vervanging toe. De 

materiaalcommissie van Fit onderzoekt de klachten en is in overleg met Sportfondsen.  

 

Kunnen we op jouw steun rekenen? 
 

Fit  is door Specsavers genomineerd als goed doel 

voor 2016. Dit omdat we de jeugd in Lisse e.o. in 

beweging houden. Niet alleen onze eigen leden, 

maar ook anderen buiten onze vereniging. 

 

Verzamelt Fit de meeste stemmen, dan winnen 

we 1 jaar lang donaties van de winkel in Lisse. 

 

Tot 7 december kun je elke dag een stem 

uitbrengen. Ga daarvoor naar: 

www. stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl.  

Kies daarna de winkel in Lisse en vervolgens 

natuurlijk jouw favoriete vereniging! 

 

Bedankt voor elke stem die je uitbrengt! 

Een tegenvaller voor de vereniging is de huurverhoging van 

6%. Hierdoor komt er voor het seizoen 2016-2017 een 

contributieverhoging van 3%. Al met al geen vrolijke 

vergadering, maar er was ook positief nieuws: 

- De turn- en fundag was afgelopen seizoen een 

succes. Veel verenigingen uit de regio waren 

aanwezig en enthousiast over onze organisatie. 

- Het bloemenmozaïek van Fit haalde een tweede 

prijs. 

- De financiële boekhouding was weer prima in orde 

en goedgekeurd door de kascommissie. 

- Dankzij de inzet van vele handen is de verhuizing 

naar de Waterkanten goed verlopen. 

- Fit organiseert op 28 november het Nederlands 

Kampioensschap Groepsspringen. 

Tot slot: bedanken we alle aanwezigen voor hun inbreng en 

volgend jaar is iedereen weer meer dan welkom! 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerkampen 2016 
 

Hoewel het nu pas herfst is, zijn de 

voorbereidingen voor het zomerkamp 2016 

in Beekbergen al begonnen. Deze zomer 

gaan wij op kamp in week 4 (31 juli t/m 6 

augustus), met als thema Zomerkampen in 

Topvorm!  

 

Naast het gewone zomerkamp kan er ook 

worden gekozen voor het gymkamp of 

freerunkamp. Naast het normale 

dagprogramma ga je dan nog extra turnen of 

freerunnen in een echte turnhal. Aangezien 

sommige weken snel vol zijn, beginnen wij 

dit jaar extra vroeg met inschrijven.   

 

Voor meer informatie over het kamp kun je 

contact opnemen met Wilbert, 

wilbertdekker@hotmail.com of kijk op 

www.zoka.nl. 

 

 

       Contributie  
 

De contributie aan Fit bestaat uit een deel bondscontributie dat Fit afdraagt aan de KNGU en een deel voor onkosten 

aan leiding en zaalhuur. Een tegenvaller is dan ook dat Sportfondsen de huur van ons sportcomplex met maarliefst 

6% verhoogd. Uit eerdere gesprekken met gemeente Lisse was er geen sprake van huurverhoging bij verhuizing naar 

“De Waterkanten”. Voor veel verenigingen dus een tegenvaller. Met als gevolg een contributieverhoging. In de 

ledenvergadering is besloten om met ingang van het seizoen 2016-2017 een verhoging van 3% door te voeren. 

Colofon | Redactie: Lindy van Aanholt en Peter van Denzen 
Tips of nieuws voor de redactie? Stuur het naar Lindyvanaanholt@fitlisse.nl 

Wil jij de wedstrijden van 
dichtbij bekijken? 

 

Fit doet regelmatig mee aan wedstrijden. 

Voor de leden een leuke sportieve 

gebeurtenis. Echter, als verenging moet je 

ook verplicht een jurylid leveren voor de 

wedstrijd. Leuk om te doen en ook een 

unieke gelegenheid om de kinderen van heel 

dichtbij in actie te zien. Momenteel kunnen 

we weer nieuwe juryleden gebruiken. Meld 

je dus snel aan. Zodra er een jurycursus in de 

buurt start, nemen we contact met je op.  

 

Door jouw inzet kunnen we putten uit een 

iets grotere groep juryleden, waardoor het 

jureren 1 a 2 keer per jaar zal zijn. Wij – 

bestuur en leiding – zijn bij voorbaat al blij 

met jouw aanmelding. Info en aanmelding 

bij de leiding van de gymles of bij 

secretariaat@fitlsse.nl. 

 

Help jij de contributie laag 
te houden? 

 

Draag jij Fit een warm hart toe en wil je de vereniging 

verder helpen groeien? Wij zijn op zoek naar één of 

meerdere mensen die plaats willen nemen in de 

sponsorcommissie! Sponsoren zijn nodig om de activiteiten 

van Fit ook in de toekomst te laten voortbestaan en uit te 

breiden. Ook zijn de contributiekosten voor Fit alleen laag 

te houden als er ook andere inkomsten zijn. 

 

Wat doe je als lid van de sponsorcommissie? Je legt 

contact met de door jou gekozen mogelijke sponsoren en 

bij interesse zorg je dat dit administratief wordt 

vastgelegd. Ook onderzoek je welke 

subsidiemogelijkheden er zijn voor de vereniging en haar 

evenementen.  

 

Heb je interesse? Neem dan contact op met 

secretariaat@fitlisse.nl. Jouw vrijwillige inzet en 

beschikbare tijd levert een leuke en belangrijke bijdrage 

aan Fit! 

 

Recordopbrengst Grote Clubactie 
 

Megatrots zijn we op de recordopbrengst van de afgelopen 

Grote Clubactie: we hebben met elkaar voor €1852 aan de 

loten verdiend. Nu maar hopen dat er wat mooie prijzen 

vallen op de verkochte loten. Dankjulliewel!!! 

 


