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    Jij wilt toch ook dat Fit blijft bestaan? 
 

Onze vereniging draait op het enthousiasme van een aantal vrijwilligers, bestuursleden en leiding. We hebben hen kéihard 

nodig. Niet alleen om goede lessen te garanderen, maar ook om leuke evenementen te organiseren en de vereniging 

überhaupt draaiende te houden. Helaas merken we dat we steeds terugvallen op dezelfde (beperkte groep) mensen. 

Vandaar deze speciale nieuwsbrief, waarin we jou dringend vragen om hulp. 
 

 
 

 

 Bestuur 
Fit is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur heeft al enige tijd onderbezetting. Inmiddels zijn we blij te kunnen melden dat we 

een nieuwe penningmeester hebben gevonden maar we zijn ook nog op zoek naar iemand voor de ledenadministratie. Daarnaast is een 

algemeen bestuurslid ook nog van harte welkom. Fit heeft absoluut geen moeilijke ledenadministratie. Gemiddeld kost het ongeveer 1 à 2 

uur per week van jouw tijd. Daarnaast vergaderen we ongeveer 8x per jaar. Eventueel is het ook mogelijk om de ledenadministratie te doen 

zonder dat je in het bestuur komt, maar het heeft wel onze voorkeur. Voor algemeen bestuurslid is geen ervaring nodig, wel 

enthousiasme.’ 

Interesse in één van de bestuursfuncties? Neem dan contact op via susanschoone@fitlisse.nl  

 

 

 Veilig sportklimaat 
De gymnastiekbond (KNGU) heeft afspraken gemaakt over een veilig sportklimaat. Onderdeel daarvan is dat de leiding van 

gymnastiekverenigingen een verklaring van onbesproken gedrag (VOG) heeft. Ook Fit wil graag VOG-verklaringen voor haar leiding. Wij 

zoeken een vrijwilliger die dit wil uitzoeken en regelen. Het is een 1-malige taak en zelf in te delen qua tijd. 

 

Interesse in deze taak? Neem dan contact op via susanschoone@fitlisse.nl  

 

 

 ALV 10 dec. 
Maandag 10 december is de algemene ledenvergadering. We starten om 20:15 in de vergaderruimte van Waterkanten op de eerste 

verdieping. Iedereen is van harte welkom! Wij bespreken de financiële situatie van de vereniging nemen afscheid van Marja, onze 

penningmeester en stemmen voor de nieuwe penningmeester. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen aan het bestuur. 

 

 

 

 Kijkles 8 t/m 14 dec. 
In de voorlaatste week van het jaar (8 t/m 14 december) zijn er weer kijklessen! Tijdens deze uren bent u welkom om te kijken bij de 

turnles van uw zoon/dochter. Bent u benieuwd wat de kinderen doen tijdens de lessen of wilt u zien wat uw kind allemaal geleerd heeft? 

Dan is dit de gelegenheid! 

 

 

 Herfstvakantie van  22 t/m 28 okt. 
Tegelijk met de schoolvakantie in Lisse gaan onze lessen niet door in deze week.  

Alleen de selectiegroepen, de 13+groep, springgroep en fit-actief gaan wel door.  

                                                     Fijne herfstvakantie! 
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