Jaarverslag SSS 2012.
Op 1 januari 2012 telde onze vereniging 252 leden. Het bestuur kwam 9 x bij elkaar om te
vergaderen. Er is verder gewerkt aan het beleidsplan van SSS. De technische leiding, selectie commissie, activiteitencommissie en de jubileumcommissie vergaderden meerdere keren.
Nieuw:
• Jubileumcommissie opgericht. SSS bestaat 50 jaar in 2013
• Jubileumkalender: met alle extra activiteiten in 2013
• Nieuwe selectiepakjes
• Nieuwe verenigingspakjes
• Sponsoring trainingspakken voorselectie door dhr Schenkel
• Fysiotherapeut bij de lessen van de selectie i.v.m. voorkomen blessures
• Your-turn: assistentencursus 4 meisjes zijn geslaagd en 2 zijn gestart met de opleiding
• We hebben er twee nieuw juryleden TD1 bij.
• Huldiging Kampioenen in het Gemeentehuis.
• Via beursvloer: bijdrage voor plankoline, etentje bij Arie Schep, gratis bus van Pouwvervoer
naar Sommelsdijk
• Nieuwe webmaster: www.ssslopik.nl
De turnafdeling had de volgende activiteiten: 2012
4 februari
: 1e Voorwedstrijd 6e div + pre-instap te Oudewater
11 februari
: 2e voorronde div 4 en div 5 keuze te Amersfoort
24 maart
: 2e voorwedstrijd div 5 en div 6 keuze te Amersfoort
31 maart
: 2e Voorwedstrijd 6e div. + pre instap te Lexmond
10 maart
: Clubkampioenschappen SSS
19 april
: Tweekamp GBV-SSS te Benschop
12 mei
: regiokampioenschap 5e div te Amersfoort
26 mei
: districtkamp div 3 te Amersfoort
2 juni
: regiokampioenschap 6e div te Amersfoort
16 juni
: districtkampioenschap 5e div te Amersfoort
19 oktober
: springdagen te Sommelsdijk
27 oktober
: springwedstrijden te Woerden
24 november
: 1e voorronde div 4 +5 keuze te Amersfoort
15 december
: mini 3,4 kamp te Benschop
15 december
: 1e voorronde div 3 te Amersfoort
De activiteitencommissie organiseerde dit jaar:
23 februari
: Zwemmen in Merwestein
14 april
: Bingo in Ton de Leeuwzaal
29 juni
: Discozwemmen in zwembad Lobeke
29 november
: Sinterklaasfeest voor de peuters en kleuters.
Activiteiten van het bestuur waren:
7 maart
: Breed sportoverleg Sportraad Lopik
11 april
: Jaarvergadering Rayon Rivierenland
18 april
: Algemene Ledenvergadering
april
: Collecte fonds gehandicapten
14 november
: 2e Beursvloer in Benschop
september
: Grote Clubactie, deze heeft € 1946,61 opgebracht
We kunnen ook dit jaar weer terug kijken op een sportief en actief verenigingsjaar.

