Namens Gym vereniging SVD Dalfsen
Informatie vanuit SVD gym naar de leden.
Als eerste willen wij als nieuw bestuur ons even kort aan jullie voorstelen.
* Voorzitter : Kees van Berkum vader van 2 leden bij deze vereniging: Andrew en Andrea . Bij het
aantreden in dit bestuur zie ik het als een schone taak om te proberen de kar weer los te trekken uit
zijn huidige positie. En hoop dat ik samen met de overige leden van het nieuwe bestuur en de leiders
van de gymlessen er voor de leden weer een aantrekkelijke club van te maken.
* Secretaris : Mijn naam is Jeroen Bakker, vader van Ilse. Volgens mij ben ik nu ongeveer 4 jaar
secretaris. Met het nieuwe bestuur hoop ik weer een mooie gezellige vereniging te krijgen waar
iedereen met plezier kan sporten.

* Penning meester : Richard Dekker al jaren penningmeester bij deze vereniging.
*Ledenadministratie : Chris Langenbach, mijn zoontje is lid en gymt met veel plezier. Sinds april 2014
ben ik actief met de ledenadministratie. Ik ben zelfstandig ondernemer met een eigen
administratiekantoor. Na de geluiden dat SVD er mogelijk mee moest stoppen heb ik mij aangemeld
als bestuurslid. Ik hoop samen met de andere bestuursleden een nieuwe start te maken en SVD weer
nieuw leven in te blazen.
* Algemeen bestuurslid: Wil Meijer, ik ben een voorstander van verantwoord en plezierig bewegen
voor een ieder van jong tot oud. Ik wil met mijn creatieve en communicatieve eigenschappen SVD
gym tot een bruisende club maken die van zich laat horen en zien in Dalfsen.
***We hebben als nieuw bestuur heel wat te doen, want er komen veel veranderingen op ons af.
Zoals o.a. uittreden uit de KNGU. We menen dat onder de huidige omstandigheden het niet
mogelijk /wenselijk is om nog lid te zijn van de KNGU. De regels die de KNGU aan het bestuur oplegt
zijn van dien aard dat de vereniging daar niet aan kan voldoen . Tevens is de kostenpost zo groot dat
dit niet opweegt tegen de geleverde diensten van de KNGU. Het bestuur heeft gezien dat we op dit
moment ongeveer 10-12 leden hebben die in de selectie deel nemen aan wedstrijden en dat is
gezien de kosten die gemaakt moeten worden om deel te mogen nemen aan die wedstrijden een
behoorlijk grote aanslag op ons budget. Wij kunnen dat eigenlijk niet verkopen is aan de overige
leden.
Mogelijk dat , in de toekomst als de club er wat beter voor staat , het dan alsnog weer mogelijk
wordt om toe te treden tot de KNGU, maar dan moeten er tenminste iets van 25 leden voor de
selectie zijn, zodat dit ook een beetje gedragen wordt door de vereniging.

Een bijkomend probleem dat bij velen al wel bekend is, is dat Juf Jannie ons aan het eind van de
maand juni gaat verlaten. Dit is ook een probleem voor de vereniging. We raken niet alleen een
geweldige leidster kwijt, maar ook een drijvende kracht achter de wedstrijden. En ook niet
onbelangrijk: een jurylid voor officiële wedstrijden. Als wij deel zouden willen nemen aan KNGU
wedstrijden, zonder het aanleveren van juryleden, is deelname aan de wedstrijden niet
mogelijk. Dit alles heeft het bestuur doen besluiten om dan maar uit de KNGU te treden, het heeft
op dit moment geen zin om veel kosten te maken waar men geen voordeel uit kan halen.Niet voor
de club en niet voor de leden van de selectie.
Wij van het bestuur hopen dat we een beroep op de leden kunnen en mogen doen om mee te
denken en mee te helpen met het opnieuw opzetten van de vereniging. Als het bestuur en de leden
zich gezamenlijk positief inzetten, hopen wij dat de club weer lekker gaat draaien.
We hopen dat we een waardige vervanger voor Jannie kunnen vinden maar tot nu toe valt het nog
niet mee. Mocht u nog iemand in uw omgeving kennen die een opleiding voor gymdocent heeft
gedaan en in aanmerking wil komen om als leidster/leider de gymlessen te verzorgen, dan houden
wij ons aanbevolen. Zegt het voort!!
*** Verder zijn we bezig om de informatieverstrekking te verbeteren.
Op dit moment is er een website van SVD gym maar deze is zo verouderd dat de website helemaal
op de schop moet . We hebben al wel wat ideeën op een rijtje gezet maar er is nog geen geschikt
persoon gevonden die ons daar een beetje mee op weg zou kunnen helpen.
(even een duwtje in de juiste richting met het weer up to date maken van de site) wie heeft hier
e.v.t. wel verstand van en zou daar bij willen helpen?
***Ook voor de bankzaken is er weer het één en ander veranderd.
Binnen kort komt er een verzoek om een nieuwe machtiging af te geven voor het innen van de
contributie. Dit is omdat de bank over is gegaan naar een ander vorm van contributie inning via
incasso bestanden. Dit kan betekenen dat de contributie inning van het 2e en 3e kwartaal vlak na
elkaar zal worden afgeschreven. Dit betreft een eenmalige gebeurtenis.
*** Volgend seizoen zullen wij geen gebruik meer maken van de sportlocaties aan de Molendijk,
Achter de Molen en ’t Kleine Veer. Deze locaties worden gesloten.
Vanaf september 2014 zal in de Trefkoele en de Potstal gesport worden. De tijden blijven gelijk,
behalve de maandagavond (nu gegeven in ’t Kleine Veer). Deze les begint een half uur later.
*** Toekomst plannen
* Enquête onder de leden
* Wedstrijden met andere niet KNGU-verenigingen
Het bestuur van SVD wenst u een fijne vakantie. Begin september zult u meer van ons horen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur SVD

