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Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
We zijn blij met de versoepelingen die per 19 mei jl. zijn afgekondigd. We mogen weer binnen sporten. Natuurlijk
blijven we zoveel mogelijk op 1,5m afstand, wassen en desinfecteren we onze handen en als we ons niet
helemaal lekker voelen of verkouden zijn, blijven we thuis. Maar met inachtneming van de coronaregels kunnen
we weer gebruik maken van de zaal en de toestellen.
Jaarvergadering
Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd vindt de jaarvergadering plaats op 14 juni a.s. om 20:00u in het
Dorpshuis in Ilpendam. U bent van harte welkom.
De agenda en stukken worden deze week op onze website geplaatst. De belangrijkste punten zijn:
- Het vaststellen van de jaarverslagen en de begroting 2022.
- Het voorgenomen besluit van het bestuur om in 2021 geen contributieverhoging door te voeren.
- Het voorgenomen besluit tot statutenwijziging, waarbij de statuten worden geactualiseerd (dateren van 6
augustus 1979) en aangepast aan de WBTR.
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
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief vermeld heeft het bestuur besloten dat er geen contributie wordt geïnd t/m 18
mei jl. 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 de contributie t/m 18 mei is gehalveerd, daar ze 2 uur trainen per week i.p.v. 4u.
En voor de deelnemers aan de aerobicsles is de contributie verlaagd met de kosten van de zaalhuur. Met ingang
van 19 mei wordt de contributie geïnd zoals goedgekeurd in de ALV van 2020.
Nieuwe leiding
Carl heeft aangegeven na het seizoen te willen stoppen met lesgeven aan de selectie. We danken Carl voor zijn
inzet en betrokkenheid. We zijn verheugd te melden dat Anja Walter-Spil in augustus de lessen van zowel de
selectie als de recreatie wil gaan geven.
Jopie heeft jarenlang de lessen van de recreatie met veel enthousiasme op zich genomen. We zijn Jopie zeer
dankbaar dat al die jaren de recreatielessen doorgang hebben kunnen vinden.
Aan het einde van het seizoen zal er aandacht aan het afscheid van beiden worden besteed.
Zomervakantie
De zomervakantie is van 12 juli t/m 20 augustus. Zoals gebruikelijk verzorgt de leiding de seizoensafsluiting voor
de eigen les. De leden worden via de leiding geïnformeerd over eventuele bijzonderheden.
We mogen nog circa 6 weken genieten van sporten in de gymzaal zodat we fit de zomer ingaan en elkaar nog
hebben kunnen ontmoeten. Veel sportplezier.
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!

Voor het laatste nieuws zie ook onze website: www.ilpenstein.nl.

