NIEUWSBRIEF SPORTVERENIGING
VLEDDER
januari 2017

VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste wensen
Het bestuur van Sportvereniging Vledder
wenst alle leden en medewerkers
een heel gezond en sportief 2017.
Verlaging van de contributieverhoging
Aan het begin van elk verenigingsjaar (dat loopt
van september tot september) legt het bestuur de
begroting voor aan de Algemene Ledenvergadering.
Door de gestegen zaalhuurtarieven en het dalende
ledental was dit jaar een contributieverhoging niet
meer te vermijden. De ALV ging accoord.
De penningmeester rekende per sporttak de nieuwe
contributie om naar 4 gelijke inningen, en de eerste
ging de deur uit.
Maar… dankzij een vurig en herhaaldelijk pleidooi
van een aantal sportverenigingen (ook wij stonden
op de bres) heeft de gemeente Westerveld in
november alsnog de zaalhuurtarieven verlaagd.
Na een herberekening hebben wij als bestuur
besloten om de contributieverhoging te beperken tot
een eenmalige bijdrage, die u in de eerste inning al
heeft voldaan.

Timmeren aan de weg

organiseren van een lifestylemarkt. Het doel daarbij
was het peilen van de beweegbehoeftes van nietsportende Vleddernaren.
De markt werd geopend door Foppe de Haan, die
samen met het publiek flink heeft staan swingen op
de demo-les aerobics van Alice.
Het was een gezellige middag, maar de beoogde
doelgroep heeft zich niet echt laten zien. Wel heeft
aerobics er een paar nieuwe leden bijgekregen.

Kerstmarkt – 11 december
Dankzij de inzet van onze kersverse activiteitencommissie (hoera!) onder leiding van Wolter van
Tarel, hebben we ons weer eens goed laten zien op
de kerstmarkt ‘Beleef Winters Vledder’.
Al hadden we enige kritiek op de locatie van het
geheel, over onze eigen bijdrage waren wij dik
tevreden. We verkochten smØrrebrØdjes en warme
bessendrank, lieten kinderen kerstballen en
waxinelichtjes versieren, en hebben menig bezoeker
kunnen verleiden tot touwtjespringen, Flashmob of
Santa Run.

Om de vereniging vitaal te houden blijft het enorm
belangrijk om onszelf te laten zien, sponsors te
stimuleren, en acties te houden. Daar kan elk lid
een handje bij helpen, en het is nog leuk ook.
Enkele voorbeelden:

Lifestylemarkt - 1 oktober
In het kader van ‘Westerveld in actie’ hebben de
beweegcoaches ook onze hulp ingeroepen bij het

Voor meer foto’s van het gebeuren: bezoek onze
faceboekpagina of klik op
https://goo.gl/photos/KjwPKAxmeN7ctx438

Alle takken van sport gaan weer door
vanaf maandag 9 jamuari
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VAN DE SPORTTAKKEN
GYM JEUGD
De lessen van Ina Broertjes worden enthousiast
gevolgd. De insteek is anders dan het vorige
seizoen: bij de eerste twee groepen ligt de nadruk
op het recreatieve turnen en bij de laatste groep
staat het presteren wat meer voorop, maar de
groepen lopen ook soepel in elkaar over.
De jongste groep begon dit seizoen met drie leden,
en dat is wel erg weinig. Gelukkig zijn er intussen
twee kinderen bij gekomen, maar nog een paar
kinderen erbij zou heel welkom zijn.
Marsetoernooi - 5 november
Dit jaar deden 9 kinderen van SVVledder mee aan
het recreatieve Marsetoernooi in Ruinen. Ze hadden
er zin in, zoveel zelfs dat Ina ze op hun verzoek in
de herfstvakantie een extra les heeft gegeven.

En het resultaat? Alle meisjes haalden mooie cijfers
voor hun oefeningen. Eentje mocht het podium
beklimmen: Merel Blum: vorig jaar was ze in haar
categorie nog tweede, maar deze keer sleepte ze de
eerste prijs in de wacht. Proficiat Merel!

Meidenteam in oprichting
Sinds 1 november heeft volleybal een meidenteam!
Elke dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur komen (nu
inmiddels) vijf meiden van 13 t/m 16 jaar bij elkaar
om hun volleybal talenten aan te scherpen.
Esli van den Berg is hun enthousiaste trainer.

In de kerstvakantie gaan de meiden voor het eerst
meedoen in een toernooi.
Mocht je iemand kennen die ook interesse heeft,
geef het door. Als ze een compleet team hebben
kunnen ze wedstrijden gaan spelen.
Oliebollenmix
Alle volleyballeden zijn weer uitgenodigd voor het
traditionele nieuwjaars- alias oliebollentoernooi, op
dinsdag 3 januari 2017
Vanaf 19.30 uur starten we met koffie of thee in de
kantine. Daar worden, willekeurig en geheel door
het lot bepaald, gemixte teams gevormd uit alle
deelnemende dames, heren, meiden, competitiespelers en recreanten. En spelen maar!
Een ieder fijne feestdagen gewenst, en tot ziens
op 3 januari.
Groetjes, Betty

COMBI-AEROBICS
Veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken
van deze sporttak. Niks glimmende pakjes en
strakke lijven. Gewoon lekker werken met armen
en benen op het ritme van goeie muziek. Met op de
juiste momenten een ontspanningsoefening of een
slokje water.
Leidster Alice grijpt elke kans aan om aerobics te
promoten. Vorig jaar maakte ze een aantal dames
uit het AZC enthousiast, en op de lifestylemarkt in
oktober kreeg ze veel volk in beweging.
Kom eens meedoen op dinsdagavond van 19.00 tot
20.00 uur en neem gerust een introducee mee.

VOLLEYBAL
Afgelopen weken zijn er meerdere mensen komen
meetrainen en die hebben zich ook aangemeld als
lid. Super! Dit betekent dat het damesteam en de
beide herenteams weer wat minder krap zitten.
Het zou fijn zijn als er ook in het recreantenteam
wat extra mensen bijkomen, zodat we op de
dinsdagavond om 21.00 uur met twee voltallige
volleybalteams in het veld kunnen staan.

ONZE SPONSOREN
We zijn blij met het steuntje in de rug van onze
trouwe sponsoren.
Wel merken we dat de bedragen kleiner worden,
naarmate ons ledental afneemt.
Dat ligt dus niet aan u, beste leden. Houd vol, blijf
bij de jaarlijkse clubacties op onze sponsoren
stemmen en stimuleer uw omgeving om dat ook te
doen.

