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Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
Helaas zijn er nog steeds geen versoepelingen mogelijk. De binnensporten mogen weer open wanneer we in fase
2 komen. Middels deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Wat kan er wel?
Voor de selectie zijn de lessen buiten in het park of 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 volgt trouw online lessen. Inmiddels wordt iedereen steeds handiger met inloggen en raken we
er al bijna aan gewend. Wie weet kunnen we volgende maand wel weer buiten sporten als de warmte wat meer
het land in wil stromen en de regels het toelaten.De andere lessen zijn in afwachting van het moment dat we
weer de zaal in kunnen of in groepen groter dan 4 buiten mogen sporten.
Maar blijf vooral bewegen, de lente komt er aan, de vogels bouwen hun nesten, elke dag een half uurtje
wandelen houd ons gezond.
Nieuw ledenadministratiepakket
Het bestuur heeft de keuze gemaakt om over te stappen op het pakket Club-Assistent. Voor 1 juli zullen alle
gegevens overgezet worden naar dit nieuwe pakket. Hier merkt u in principe 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
Op basis van de huidige situatie heeft het bestuur besloten dat er geen contributie wordt geïnd voor de lessen die
geen doorgang hebben kunnen vinden. De bondscontributie wordt wel geïnd omdat we die ook elk kwartaal aan
de bond moeten afdragen.
Voor de selectielessen geldt dat we de contributie halveren, daar ze 2 uur trainen per week i.p.v. 4u. En voor de
deelnemers aan de aerobicsles verlagen we de contributie met de kosten van de zaalhuur die we nu ook niet
hebben. We denken zo recht te doen aan de huidige situatie. Onze kosten (buiten de zaalhuur) lopen wel gewoon
door.
Algemene ledenvergadering
Deze staat, onder voorbehoud dat Nederland uit de lockdown is, nu gepland op 14 juni a.s. in het Dorpshuis,
aanvang 20:00u
Meivakantie
De meivakantie is van 27 april t/m 9 mei.
Houd nog even vol. Dan kunnen we in de zomer op het terras dit moeilijke jaar achter ons laten.
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Voor het laatste nieuws zie ook onze website: www.ilpenstein.nl.

