NIEUWSBRIEF SPORTVERENIGING
VLEDDER januari 2018
VAN DE BESTUURSTAFEL
De beste wensen voor 2018
Om te beginnen: Het bestuur van Sportvereniging Vledder wenst
iedereen een mooi, gezond en sportief 2018 toe.
Wat valt er verder over het afgelopen half jaar te melden?

Actie voor het werven van meer vrijwilligers
Vanuit het bestuur en onder de bezielende leiding van Betty, Ginie en Katrien zijn we in oktober een
belactie gestart om meer leden actief bij de vereniging te betrekken. Het resultaat was
bemoedigend. Weliswaar leverde het niet het beoogde nieuwe bestuurslid voor de afdeling jeugd op,
maar het resulteerde wel in een database van mensen die we voor bepaald activiteiten kunnen
inzetten en in de oprichting van een Actiegroep Gym.

Kerstmarkt en Santa Run
De activiteitencommissie heeft zich ook dit jaar bezig gehouden met
het inrichten en bemensen van een stand op de Kerstmarkt. Daarbij is
dankbaar gebruik gemaakt van de database met vrijwilligers. Wolter en
zijn activiteitencommissie en al degenen die op deze koude zaterdag in
onze stand hebben gestaan
willen we bij deze nog eens
hartelijk bedanken voor hun
inzet.
Daarnaast is ons gevraagd om
dit jaar de Santa Run te organiseren. Ondanks de
uitgebreide promotie campagne (flyers uitgedeeld op alle
scholen en verspreid per post) viel de deelname erg tegen.
Op 15 januari is er een evaluatie van Kerstbeleving Vledder.
Dan zullen we dit onderwerp zeker ter sprake brengen.

Actiegroep gym
Binnen het bestuur is er al een paar jaar sprake van een vacature voor de afdeling jeugd. De lopende
zaken werden sindsdien door de andere bestuursleden overgenomen, maar er bleef weinig of geen
ruimte over voor het organiseren van extra activiteiten, zoals een toernooitje of een
turndemonstratie. Sinds eind december bestaat er nu een actiegroep gym, die daar verandering in
gaat brengen. De actiegroep bestaat uit Erwin Groenink, Maartje Pierhagen, Gwenda Aarts en Kelly
Hoogenkamp met steun van Ina Broertjes en Monique Molenaar. De eerste plannen zijn al gesmeed,
dus hou de berichten in de gaten.

Alle takken van sport gaan weer door
vanaf maandag 8 januari 2018

Nieuwsbrief SVV januari 2018

NIEUWS UIT DE TAKKEN
Sportfit - Afscheid van Harmen Woudenberg
Sinds 2013 was Harmen Woudenberg de vaste trainer voor Sportfit. Elke maandagmorgen stond hij
stipt om 9.00 uur in de sporthal paraat om twee groepen actieve senioren binnen onze vereniging te
begeleiden bij het soepel houden van lijf en leden. Na 15 januari gaat hij met deze functie stoppen,
omdat hij ook op die ochtend als beweegcoach in de gemeente Steenwijkerland aan het werk gaat.
We vinden dat heel jammer, maar wensen Harmen uiteraard het allerbeste toe.
EN.. we hebben gelukkig een opvolgster gevonden in de persoon van Tineke Rudolphie uit Steenwijk.
Zij zal na 15 januari de lessen van Harmen overnemen.

Turnen - Het Marsetoernooi in Ruinen
Op 4 november was er weer het jaarlijkse Marsetoernooi in
Ruinen. Acht van onze jeugdige turnsters hebben daaraan mee
gedaan en ze deden het in een veld van 300 turnsters fantastisch
goed.
De oefeningen op de mat, de balk, de mini trampoline en de brug
ongelijk werden door allemaal zeer goed uitgevoerd. Merel Blum
en Tessa de Jong bereikten daarmee het podium met een
tweede en derde plaats. Mirthe Ellwanger werd zesde in haar
leeftijdscategorie met alleen maar achten en negens. Ook Raja,
Emma, Linde, Sophie en Indie hielden de eer van de vereniging
hoog. Ze wilden dan ook graag met hun medailles voor deze foto poseren.

SPONSOREN met een SPORTHART …
Er zijn bedrijven die SVV een goed hart toedragen en die - aangespoord door stemmen van onze
leden - jaarlijks een bedrag in onze kas doneren. Rabobank en UNIVé doen dat, en daar zijn we heel
blij mee.
Verder staken COOP Simonides, Jemako en Bouwbedrijf Van Dijk onze 3 volleybalteams in
mooie shirts, en hebben in 2017 zowel Rabobank als de Kring van Bercoop een fors bedrag
geschonken voor ons aandeel in de AIRTRACK, die we samen met de Spronk hebben aangeschaft.

U vindt links naar al onze sponsors op www.svvledder.nl bezoek ze eens!

