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Beste leden, 
 
Het seizoen 2011/2012 zit er al weer bijna op. Het was een mooi seizoen in onze nieuwe gymzaal. De 
laatste berichten voor de zomervakantie: 
 
DEEN Jeugd Sponsor Actie 
Onze streetdancers hebben op 12 mei jl. heel wat muntjes voor Ilpenstein bij elkaar gedanst tijdens de 
DEEN Jeugd Sponsor Actie. 7 Juli wordt het bedrag dat elke vereniging bij elkaar heeft gespaard bekend 
gemaakt. We wachten in spanning af. 
 
Wedstrijdseizoen 
De onderlinge wedstrijden zijn 21 april gehouden. Belangstellenden konden op de nieuwe tribune 
plaatsnemen. Clubkampioenen waren dit jaar Fenna Vreedeveld bij de meisjes en Robin de Moes bij de 
jongens.  
Op 30 juni organiseert Ilpenstein traditioneel het Springfestijn in Monnickendam. Wij zijn nog op zoek naar 
een paar sterke en handige mensen om vrijdagavond 29 juni de toestellen op te zetten en zaterdag rond 
het middaguur weer terug te brengen. Indien u wilt helpen kunt u contact opnemen met ondergetekende.  
  
Website 
Onze website was langere tijd uit de lucht vanwege problemen bij de provider. Er is hard gewerkt aan een 
nieuwe website. De verwachting om 1 mei live te gaan werd niet gehaald omdat de provider de 
domeinnaam niet prijsgaf. Maar de aanhouder wint, met dank aan Bianca Rijnders. Wij nodigen u uit een 
kijkje op onze nieuwe site te nemen. 
 
Opzeggen 
Alhoewel we dat natuurlijk niet hopen, maar wilt u opzeggen, denkt u er dan aan dit schriftelijk voor 1 juli 
a.s. te doen bij onze ledenadministratie Nancy Ket, Zonneweg 18, 1452 XA Ilpendam of via 
nancypk66@gmail.com. Selectieleden zijn voor een heel wedstrijdseizoen (jaar) lid. De andere leden 
kunnen opzeggen voor 1 juli of voor 1 januari. De consequentie van niet of niet op tijd schriftelijk opzeggen 
is dat de lopende termijn verschuldigd is. De vereniging is namelijk ook gebonden aan een aantal vaste 
lasten. 
 
Ledenwerving 
Kent u iemand die wel eens mee zou willen trainen? Aspirant leden kunnen altijd een les gratis 
uitproberen. Neem dus gerust een familielid, buur of goede vriend(in) mee. 
 
Tot slot 
In de schoolvakanties is er geen les. Zomervakantie: 23 juli t/m 2 september. De eerste lessen starten dus 
weer op maandag 3 september. Iedereen een hele fijne en hopelijk ook zonnige vakantie gewenst. 
 
Namens het bestuur van GV Ilpenstein - Jacqueline van der Lee, Technische Commissie. 
jamvanderlee@hotmail.com, t.  020-4363657. 
             
 
Onze adverteerders zijn:  Koreman Lichtonderhoud BV – Gebr. Stellinga aannemersbedrijf – Vurige Staart Sport – Jan Wals 
garagebedrijf – Van Meerveld’s  oppervlaktetechniek – Landbouw mechanisatiebedrijf P. Schouten  – BROKEART (kunst op t-
shirts en canvas) – Jolanda Marti Fotografie – Het Wapen van Ilpendam  – Riand schoonmaakbedrijf  –  CME aannemersbedrijf – 
Schilders- en behangersbedrijf Hinke – Fysio Fitness – Firma Vermeulen aannemersbedrijf – Arie Schouten autoschade – De 
Jaagweg Installatiebedrijf  –  Kramer schilders- en wandafwerkingsbedrijf  – Dorpshuis Ilpendam  – bakker Berkhout  – De Jong en 
Tump assurantiebemiddeling – melkboer Ron Bonnet  – Bon Coiffures kapsalon – W.T. Tijmstra Bouw – Anne & Co –Aris en 
Edmond Kabel Bouwbedrijf  B.V. – Bokhorst verzekeringen – Fa. Schellevis meubelstoffering en autobekleding – Loon- en 
maaibedrijf De Struunhoeve – Fa. N.G. Hopman verhuur bouw- en sloopmachines – V.O.F. v/d Meij administratiekantoor – Bromet 
& dochters – Bouwgroep Buitenhuis B.V. Adverteerders bedankt! 
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