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Beste leden en ouders/verzorgers van leden, 
 

Een raar seizoen is ten einde. We zijn blij dat we de laatste 2 maanden nog in de zaal hebben mogen sporten.  
 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering heeft plaats gehad op 14 juni jl. De jaarverslagen en de (bijgestelde) begroting 2021 zijn 
vastgesteld. Het voorgenomen besluit van het bestuur om in 2021 geen contributieverhoging door te voeren, is 
bekrachtigd. En de voorgestelde statutenwijziging, waarbij de statuten worden geactualiseerd (dateren nog van 
6 augustus 1979) en aangepast aan de WBTR is akkoord bevonden. 
 

Herhaalde oproep: nieuwe penningmeester of secretaris 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.  
Ook wanneer u liever de rol van secretaris vervult, is dat mogelijk. Binnen het bestuur bestaat de mogelijkheid 
om van functie te ruilen. 
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 
Om de leden tegemoet te komen in de gemiste lesmogelijkheden heeft het bestuur in haar bestuursvergadering 
van juni besloten geen bondscontributie te innen voor het eerste halfjaar 2021. Dit is mogelijk doordat in 2020 er 
veel leden de toen aangeboden tegemoetkoming van € 20 aan de vereniging hebben gelaten. En de gemeente 
heeft geen zaalhuur in rekening gebracht voor de niet genoten lesuren.  
De contributie 1e halfjaar 2021 is berekend per les op basis van de lessen die wel doorgang hebben kunnen 
vinden het 1e halfjaar 2021. 
 

Deenactie 
Deze zomer is van 18 juli t/m 14 augustus de Deen sponsoractie voor de laatste keer. Ilpenstein is ingeloot. Onze 
koker staat in Weidevenne. Spaart u de muntjes met ons mee? U kunt ze in de Deenwinkel in Weidevenne in onze 
koker doen of in de gymzaal bij de leiding inleveren. 
 

Nieuwe leiding 
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd gaat Anja Walter in het nieuwe seizoen de recreatie- en 
selectielessen verzorgen. We nemen in de laatste les met de kinderen afscheid van Carl en Jopie. We danken 
beiden voor de lessen die ze met veel enthousiasme hebben gegeven. 
 
Zomervakantie 
De zomervakantie is van 12 juli t/m 20 augustus. De masters beginnen eerste week september. 
 
Iedereen een fijne zomer gewenst. 

 

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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