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Nieuwsbrief SV Vledder 
Alle lessen beginnen weer in de week van 7 januari … 

 
 

Albert Rink is onze nieuwe penningmeester 
Nadat Ginie Bennink aan het begin van het vorige sportseizoen had aangegeven om na tien jaar met 

het penningmeesterschap te willen gaan stoppen, hebben wij als bestuur heel veel pogingen 

ondernomen om een nieuwe penningmeester te vinden. Mailtjes, smeekbedes, het persoonlijk 

benaderen van meerdere potentiële kandidaten, een oproep op de vacaturebank voor vrijwilligers, 

niets leek te helpen. Iedereen had het te druk, geen tijd, was al penningmeester van een andere 

vereniging etc. We werden er bijna moedeloos van. Uiteindelijk was het Albert Rink, speler van het 

eerste volleybal herenteam en al jarenlang lid van onze vereniging, die besloot om ons uit de brand 

te helpen. Top Albert! De consequentie was echter wel dat zijn partner, Moniek de Ridder, uit het 

bestuur zou stappen, dus moesten we op zoek naar een nieuw bestuurslid voor volleybal of voor 

turnen. En dat werd … 

Erwin Groenink is ons nieuwe bestuurslid voor gym jeugd / turnen 

Erwin Groenink, vader van turnster Ilse, was al een tijd actief in de actiegroep die alle extra 

activiteiten rondom het turnen organiseert. We zijn heel blij dat hij nu deel uitmaakt van het bestuur 

als vertegenwoordiger van deze actiegroep en van alle kinderen die bij onze vereniging meedoen 

met kleutergym, recreatie-turnen, selectie-turnen en de springploeg. 

Met de komst van Albert en Erwin kan het bestuur met ingang van het jaar 2020 weer op volle kracht 

vooruit!.... 
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Kleine contributieverhoging voor de competitie-spelende volleyballers 
Op de algemene ledenvergadering van afgelopen september is tijdens de bespreking van het 

financiële sportjaaroverzicht inzichtelijk gemaakt dat de competitie-spelende volleyballers in 

verhouding tot de andere sporten teveel kosten. Dat komt met name door de kosten voor de twee 

trainers en de extra zaalhuur tijdens de wedstrijden. Het voorstel om de contributie voor deze tak 

van sport met € 5,- per inning te verhogen naar € 53,25 is met algemene stemming aangenomen. 

 

Vrijwilligers gevraagd – vacatures binnen onze vereniging 

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Gelukkig zijn er al veel vrijwilligers die ons 

helpen bij het organiseren van allerlei sportactiviteiten, maar dat zijn wel vaak dezelfde mensen. Op 

dit moment zijn wij vooral op zoek naar: 

 Ouders voor de actiegroep gym (activiteiten t.b.v. kleutergym en turnen voor de jeugd ) 

- neem contact op met Ina Broertjes, de gymdocent. 

 Deelnemers voor de activiteitencommissie (activiteiten voor de vereniging in het algemeen,) 

– neem contact op met Wolter van Tarel: 06-51077784 

 

Andere plaatsen met nieuws 

“Vroeger was er vaker een Nieuwsbrief…” merken leden wel eens op. “Daar stonden ook nieuwtjes 

en berichtjes van andere sporttakken in”.  

Dat klopt. In de Nieuwbrieven van nu beperken we ons tot algemene zaken. Nieuws en info rond de 

afzonderlijke sporttakken krijg je per mail  of  is te vinden op de website www.svvledder.nl  

Voor leuk nieuws met foto’s, filmpjes en commentaar kun je terecht op onze facebookpagina 

Sportvereniging Vledder . Alles AVG proof natuurlijk. 

 

Namens het bestuur, 

Monique en Katrien 

 

 

 

 

 

http://www.svvledder.nl/

