Gymnastiekvereniging SSS Lopik

Jaarverslag Gymnastiekvereniging SSS Lopik 2016
Financieel was 2016 na een aantal moeilijke jaren een goed jaar voor gymnastiekvereniging SSS
Lopik. Toch heeft het bestuur in april een noodbrief gestuurd naar alle leden: Voortbestaan van SSS
in gevaar. Geen bestuur, geen SSS. Het bestuur gaf aan niet meer verder te willen en dat het
voortbestaan van de vereniging in handen van de leden lag. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 9 mei zijn er mensen opgestaan en is er een nieuw bestuur gevormd.
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Op 1 september 2016 telde onze vereniging 142 leden. Het bestuur vergaderde 9 keer.
Het oude bestuur 4 x, het oude en het nieuwe bestuur gezamenlijk 1 x en het nieuwe bestuur 4 x.
De technische leiding kwam 3 x bij elkaar.
Maatregelen van het nieuwe bestuur.
 Uitjes en activiteiten zoveel mogelijk kostendekkend houden.
 Nieuwe sponsoren zoeken.
 Nieuw logo SSS en Flyer laten maken door Dowith gedeeltelijk gesponsord door sportraad
 Activiteitencommissie opgericht
De turnafdeling had de volgende activiteiten: 2016
 16 januari
: 1e voorwedstrijd D2+ D3 te Oudewater
 06 februari
: 2e voorwedstrijd D1 + keuze te Amersfoort
 05 maart
: 2e voorwedstrijd D2 + D3 te Zijderveld gymzaal de Krooshof
 19 maart
: 3e voorwedstrijd D1+ keuze te Amersfoort
 02 april
: Clubkampioenschappen SSS te Lopik
 23 april
: Regio finale keuze div. 4+ 5 te Culemborg
 04 juni
: District finale D1 + D2 te Amsterdam
 22 september : gyminstuif in de Wiekslag
 20 oktober
: springdagen Sommelsdijk
 26 november : 1e voorwedstrijd D1, keuze divisie 4+5+6 te Amersfoort Turn-Inn
 Gymmieturnen
 Diplomaturnen beweegdiploma
 Pietengym.
Activiteiten van het oude bestuur
 Technische vergaderingen 3 x met de technische leiding.
 Algemene Ledenvergadering: 9 mei
 Deelname sponsoractie winkeliers Lopik: kinderspelletjes op het plein bij de Plus.
Bankrekeningnummer: NL96RABO03136.50.446 – Kvk 40482637
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Activiteiten van het nieuwe bestuur
Algemene Ledenvergadering: 7 november afscheid nieuw bestuur, stukje in de krant
Grote Clubactie: opbrengst € 900,-opgebracht
Grote Clubactie: 19 december uitreiking prijsjes aan 3 meisjes die de meeste loten hebben
verkocht.
Stroopwafelactie 2016: kraampje op het plein voor de Plus en verkoop in de wijk door leden
opbrengst stroopwafelactie: € 1071,43
Aanschaf Airtrackbaan € 5281.95 gesponsord in 2016 € 3100,- het overige was al in
voorgaande jaren bij elkaar gespaard.
Clubkampioenschappen in April 2016 opbrengst verloting € 152.50
Deelgenomen aan de sponsoractie van de Plus in Lopik opbrengst : € 605.50
Deelname aan de verkiezing Clubheld 2016.
Deelname aan de reclameborden in de Wiekslag, opbrengst € 235,96

We zijn heel blij met het voortbestaan van SSS Lopik.
We kunnen gelukkig toch terugkijken op een sportief en actief verenigingsjaar 2016.
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