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Beste leden en ouders/verzorgers van leden, 
 

Helaas kunnen we nog steeds niet terug naar de zaal. We moeten nog even volhouden totdat iedereen 
gevaccineerd is. Middels deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de laatste stand van zaken. 
 
Wat kan er wel? 
Voor de selectie hebben we de lessen buiten kunnen 
hervatten in het park en met medewerking van SV Ilpendam 
op het voetbalveld. Tweemaal per week wordt er onder 
begeleiding van trainer Carl buiten gesport om de fitheid, 
kracht en coördinatie op peil te houden. 

 
De aerobicsgroep is gestart met online lessen. Alhoewel er niet altijd evenveel ruimte 
is, het iedereen ingelogd krijgen spannend blijft en soms de huiskat ook zijn aandacht 
opeist, blijft iedereen toch in beweging en is er even online contact. 
 
De andere lessen zijn in afwachting van het  moment dat we weer de zaal in kunnen.  

 

 
Koekactie 
De koekactie is tot tweemaal toe stilgelegd vanwege corona. De koeken die we niet hebben kunnen verkopen, 
hebben we gedoneerd aan de voedselbank. Uiteindelijk heeft de koekactie in 2020 toch nog circa € 400 
opgebracht. Daar zijn we erg blij mee. Met dank aan de lopers en Melanie, onze coördinator. 
  

Nieuw ledenadministratiepakket 
Ons ledenadministratiepakket (Digimembers) wordt niet langer onderhouden. De KNGU heeft twee andere 
opties aangeboden. In maart zullen we een keuze maken en alle gegevens uit de bestaande ledenadministratie 
laten overzetten. In principe merkt u hier niks van. Het is wel mogelijk wanneer er nog gegevens ontbreken de 
ledenadministrateur u zal  benaderen om deze aan te vullen.  
 
Nieuwe penningmeester gezocht 
Onze huidige penningmeester Jacco heeft aangegeven dat hij de functie graag wil overdragen aan een nieuwe 
penningmeester, daar hij het erg druk heeft met zijn werk. We zijn derhalve op zoek naar een opvolger die 
administratief onderlegd is en circa 2-4u per week wil besteden aan het bijhouden van de boekhouding. We 
werken met Excel. We hebben een gezellig, goed op elkaar ingespeeld bestuur die elkaar ondersteunt. Eens in de 
6-8 weken is er een vergadering. Draagt u de vereniging een warm hart toe en bent u geïnteresseerd? Laat het 
ons weten via info@ilpenstein.nl. 
 
Contributie 1e halfjaar 2021 
Omdat we nog niet weten wanneer we weer de zaal in kunnen, hebben we de contributie inning voor het 1e 
halfjaar 2021 uitgesteld. Zo gauw meer bekend is maken we een herberekening. 
 
Het mooie weer komt er weer aan. Een half uur per dag een rondje Ilpendam is ook goed voor de beweging. 
Houd vol en blijf allemaal gezond. 

 

Het bestuur van GV Ilpenstein (Info@ilpenstein.nl) 
 
               

Onze adverteerders zijn:  Anne & Co – Arie Schouten autoschade – Bokhorst verzekeringen – Bon Coiffures kapsalon – CME 
aannemersbedrijf – De Jong en Tump assurantiebemiddeling – Fa. N.G. Hopman verhuur bouw- en sloopmachines – Fysio-Fitness 
Ilpendam – Het Wapen van Ilpendam  – Schilders- en behangersbedrijf Hinke – Jan Wals garagebedrijf – Luminantweddings.com –   
Fa. Kabel Bouwbedrijf B.V. – Kramer schilders- en wandafwerkingsbedrijf  – melkboer Ron Bonnet  – Riand schoonmaakbedrijf – Fa. 
Schellevis meubelstoffering en autobekleding – Landbouw mechanisatiebedrijf P. Schouten  –  W.T. Tijmstra Bouw – Massagewebshop.nl 
  
      Adverteerders bedankt!       
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