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Nieuwsbrief
Gymvereniging Eendracht
Woord van het bestuur
Beste leden,
Op 2 februari jl. was onze eerste Algemene Ledenvergadering
in deze bestuurssamenstelling. Gek en spannend om online
kennis te maken en ook nog voor het eerst een vergadering
voor te zitten. We hebben belangrijke dingen besloten en
zijn blij dat alle aanwezige leden achter onze wijzigingen,
onder andere qua contributie inning, staan. De notulen zijn
als bijlage in deze mail verstuurd. We willen de aanwezigen
nogmaals bedanken voor hun inbreng en aanwezigheid en
we hopen elkaar bij de volgende ALV, in oktober, in
levende lijve met meer gezelligheid te kunnen ontmoeten!
Helaas hebben we afgelopen dinsdag te horen gekregen dat er
nog geen versoepelingen mogelijk zijn ten aanzien van de corona maatregelen en we
dus nog niet in de zaal mogen gymmen. De buitenlessen worden redelijk goed bezocht, dus we gaan hier
gewoon mee verder. We hebben, na een leuke sneeuw les, al een beetje mogen proeven van het lenteweer
en we hopen dat dit lekker gaat doorzetten. Voor de lessen zullen we nog wel aangepaste tijden hanteren.
Wij gaan als bestuur gewoon lekker verder met alle randzaken binnen de vereniging en zo kwamen we na
het onderhoud van de tumblingbaan en het zoeken van een nieuwe trainer bij het kopje ‘financiën’. Daar
kan nog wel het één en ander gebeuren, dus we gaan op twee manieren zorgen voor extra inkomsten voor
de vereniging. We willen onder andere nieuw materiaal aanschaffen en leuke activiteiten organiseren om
zo de vereniging meer op de kaart te zetten en daar is natuurlijk geld voor nodig, want voor niets gaat nog
steeds alleen de zon op! Meer hier over staat verderop in deze nieuwsbrief.
Op naar een mooie zomer!
Het bestuur

Nieuwe trainer!
Hallo,
Ik ben Jordy Eggengoor, de nieuwe gymnastiek- en freeruntrainer van de vereniging. Ik ben 28 jaar en
naast trainer/coach ook werkzaam in het onderwijs. Ik werk zowel op reguliere als op speciale
basisscholen en heb hier mijn passie voor het werken met deze doelgroep ontwikkeld. Naast mijn
werkzaamheden doe ik aan voetballen, mountainbiken en fitness. Ook maak ik veel tijd vrij voor familie
en vrienden. Ik heb erg veel zin om de beweeglessen te gaan verzorgen voor de vereniging!
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Spek de clubkas

Sponsorplan

Om geld te genereren voor activiteiten en nieuw
materiaal gaan we een clubactie opzetten. We
gaan dat doen door middel van het verkopen
van zakjes met bloembollen. Omdat
deurverkoop in deze tijd niet mogelijk is krijgen
alle jeugdleden op vrijdag 5 maart 2021 5 zakjes
met bloembollen mee om te verkopen binnen je
eigen familie-, vrienden- en burenkring. Bij de
maandagavondgroep brengen we de zakjes aan
huis. Op vrijdag 19 maart 2021 moeten alle
enveloppen met geld weer ingeleverd worden.
Dit jaar wordt het volledige bedrag gebruikt
voor het aanschaffen van nieuw materiaal!

Naast de clubactie gaan we actief bezig met
het werven van sponsoren. We hebben een
sponsorplan en sponsorcontract opgesteld en
hopen op deze manier nog meer geld te
kunnen genereren voor de vereniging. De
financiële middelen die gegenereerd zullen
gaan worden door sponsoring geven de
vereniging onder andere de mogelijkheid om
de contributie zo laag mogelijk te houden, om
voor jong en oud een laagdrempelige en
toegankelijke vereniging te kunnen
zijn. Daarnaast zal dit geld ingezet worden
om benodigde materialen aan te
schaffen, te onderhouden en om verschillende
activiteiten te organiseren. Dit zal de
uitstraling en de levendigheid van
de vereniging en de leden ten goede komen
en op die manier hopen wij de vereniging te
laten groeien.

Onderhoud tumblingbaan
De tumblingbaan had enig onderhoud nodig. De firma Janssen-Fritsen heeft de baan
voor ons gecontroleerd en aangegeven dat we dit simpel en goedkoop zelf konden
repareren. Aangezien de sportzaal niet gebruikt werd konden we de baan laten liggen
om te drogen en was dit hét moment om te repareren. We hebben dit als bestuur
opgepakt en hebben een uitzonderlijk schoonmaaktalent bij Nadine ontdekt! Als het
goed is, zijn alle gaten nu weer gedicht met een speciale lijm.

Freerun park commissie
Tijdens de ALV is het freerun park ter sprake gekomen. We willen als vereniging een freerun park commissie
aanstellen die samen met Marloes, namens het bestuur, op papier gaat zetten wat precies de bedoeling is
en wat er van de vereniging verwacht wordt. We zoeken enthousiaste en/of kundige mensen die dit samen
met ons goed uit willen zoeken. Aanmelden en/of informatie opvragen kan via info@gveendracht.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Heb of ken je een kind dat (weer) graag bij onze vereniging wil komen
sporten, maar is de contributie een probleem? Wij werken samen met het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds betaalt de contributie en de
benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je
een uitkering hebt, zzp'er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg
van de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je helpen. Kijk hier hoe het werkt!
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