Sportnieuws SSS Lopik
Algemeen
Het is alweer even geleden, maar voor jullie ligt alweer de laatste nieuwsbrief voor dit
seizoen. Vol met belangrijke informatie, maar ook leuke verslagen van activiteiten die
zijn georganiseerd naast de reguliere trainingen. We wensen jullie veel leesplezier!

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 31 mei jl. heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Er
was helaas een kleine opkomst, maar wij als bestuur waren erg blij met de getoonde
interesse van diegene die wel aanwezig waren. Op de ALV zijn diverse punten
besproken. Zo zijn de financiële cijfers over 2017 besproken. Prima cijfers en we zijn
dan ook trots op de behaalde resultaten. Dit geeft ons weer mogelijkheden tot
investeren in diverse zaken als o.a. activiteiten, opleidingen en materialen. Daarnaast
is er ook besproken en goedgekeurd door de aanwezigen, dat er een contributie
verhoging zal plaatsvinden met ingang van het volgende seizoen. De contributie zal
voor iedere les met € 2,50 verhoogd worden. De belangrijkste reden hiervoor is de
huurverhoging van de sporthal. Daarnaast is de ALV ook akkoord gegaan met de
benoeming van Monique van Wegen als nieuwe secretaris. Dat zijn de belangrijkste
zaken die zijn besproken.

Oproep extra (handige) handjes
In de zomervakantie wordt er een nieuwe sportvloer gelegd in de sporthal. Om dit te
kunnen realiseren zal de sporthal, inclusief berging leeg gehaald moeten worden. Dit
zal gebeuren op zaterdagochtend 21 juli a.s. tussen 9 en 13 uur. Het zou erg fijn
zijn als er een paar mensen bereid zijn om mee te helpen. 1 of 2 mensen zijn in
principe al voldoende, want ook de andere binnensportverenigingen zullen helpen
om alle spullen te verplaatsen.
Als het goed is worden deze werkzaamheden in de 5e week van de schoolvakantie
afgerond. In de laatste schoolvakantieweek op woensdag 22 augustus zullen de
spullen weer terug verhuisd worden naar de berging. Dus ook dan zijn er weer extra
handjes gezocht.
Daarnaast kampt De Schouw/Wiekslag met een begrotingstekort. Hierdoor moeten
zij veel werkzaamheden laten uitvoeren door vrijwilligers. Zij hebben net als vorig jaar
een beroep gedaan op alle binnensportverenigingen of zij enkele vrijwilligers kunnen
aanleveren die wat (kleine) klussen kunnen oppakken. De werkzaamheden zullen
uitgevoerd worden in de laatste schoolvakantie week. De werkzaamheden bestaan
o.a. uit schoonmaakwerkzaamheden (na het vernieuwen van de sportvloer zal dit
heel hard nodig zijn) en binnen schilder werkzaamheden. Daarnaast moeten de
houten planken in de kleedkamers en op de tribune vervangen worden. De planken
liggen reeds klaar ze moeten alleen nog vervangen worden en vervolgens worden
afgelakt. Dit zijn een beetje de klussen die gedaan moeten worden. Het zou fijn zijn
als wij wat mensen bereid kunnen vinden die hun steentje willen bijdragen. Als niet
altijd alle werkzaamheden bij dezelfde mensen terecht komen, houdt iedereen het
langer vol!
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Wil je een bijdrage leveren, al is het maar een uurtje, stuur dan een berichtje aan
ssslopiksecretariaat@gmail.com of aan (06) 215 786 19.
Wij rekenen op uw hulp!

Clubfundactie
De clubfundactie van de Plus is inmiddels afgerond. Wat heeft iedereen zijn best
gedaan met het sparen van zegels en het inwisselen ervan, voor leuke
gepersonaliseerde artikelen. Voor iedere zegel waarvoor er iets is besteld, kreeg de
club 5 cent. Bij elkaar hebben wij een mooi bedrag gespaard van 556 euro. Bedankt
voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

AVG
De nieuwe wet op de privacy, de AVG. Ook wij bij SSS, zijn hiermee bezig. Wij
hebben inmiddels al een tool doorlopen die ons op alle verplichtingen wijst. We
hoeven gelukkig niet heel veel dingen aan te passen, maar we moeten wel wat
zaken vastleggen. En dat kost even wat tijd, tijd die er altijd te weinig is. Kortom, wij
zijn ermee bezig. Weet dat wij uw privacy belangrijk vinden. Meer informatie over hoe
wij u privacy nu precies waarborgen volgt zo spoedig mogelijk na de zomervakantie.
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Clubkampioenschappen SSS Lopik
Op 7 april hielden wij onze jaarlijkse clubkampioenschappen van de turnafdeling. Wat
een mooie dag was het ook dit jaar weer. In drie rondes lieten de turn(st)ers van alle
niveaus zien wat ze het afgelopen jaar allemaal geleerd hebben. In de eerste en
tweede ronde kwamen de selectie meiden aan bod. Hier werden o.a. op de vloer
oefeningen op muziek geturnd. Vanaf dit jaar konden wij eindelijk het publiek ook
goed mee laten luisteren, dankzij onze nieuwe muziekinstallatie. Deze
muziekinstallatie werd onlangs nog gesponsord door de Lionsclub IJsselstein
Lopikerwaard. In de derde ronde kwamen de recreatie meiden en jongens aan bod.
Iedereen had wel wat last van wat spanning, maar gelukkig hebben we ook heel veel
lachende gezichten mogen zien. Zowel van de deelnemers zelf, als van de trotse
ouders en andere belangstellende op de tribunes. In iedere ronde werd er gestreden
om de titel van clubkampioen. Zo konden wij 3 clubkampioenen huldigen. Senne van
Renselaar is clubkampioen Recreatie, Rosalie Buijs is clubkampioen Bovenbouw en
Britt van Elteren is clubkampioen Jong Talenten.

Clubkampioenen: Britt van Elteren, Rosalie Buijs, Senne van Renselaar

Demo selectiegroepen
Op maandag 2 juli en zaterdag 7 juli hebben de selectie turnmeiden een leuke
demonstratie gegeven. Even laten zien wat je allemaal in huis hebt en nu zonder de
stressfactor van een wedstrijd. Een super leuke afsluiting van een prachtig
turnseizoen. De ouders en opa’s en oma’s hebben genoten van deze mooie demo’s.
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Nijntje beweegdiploma
Op donderdagmiddag 5 juli was er weer diploma gymmen bij de Nijntje
Beweegdiploma lessen. Wat een feestje hebben deze jongens en meisjes er weer
van gemaakt! Onder het toeziend oog van de vele papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
zijn alle diploma’s behaald en uitgereikt.

Uitje Freerun
Op maandagavond 18 juni zijn de Freerunners naar City Run Bash in IJsselstein
geweest. Onder leiding van Tommy de Laet kregen zij een stoere uitdagende les.
Nieuwe technieken zijn toegepast en angsten zijn overwonnen. Een fantastische
ervaring voor deze stoere jongens en meiden.
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Uitje Trimgroep
De laatste les op woensdagochtend 4 juli is de trimgroep van de woensdagochtend
een lekker stukje op de fiets geweest. Genietend van het mooie weer en ondertussen
even bijkletsen en de vakantieplannen doornemen. Een leuke afsluiting van een
gezellig seizoen!
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Vanuit de activiteitencommissie
Ook de activiteitencommissie heeft niet stil gezeten. In de mei vakantie hebben zij
een leuke Indoor Bootcamp les georganiseerd voor alle jeugdleden. Een hele goede
opkomst en een super leuke les verzorgt door Winnie. Een geslaagde middag!

Op vrijdagavond 29 juni is er discozwemmen georganiseerd voor alle jeugdleden met
een zwemdiploma. In zwembad Lobeke konden zij onder gereduceerd tarief mooie
salto’s en koprollen maken in het water en dat natuurlijk onder het genot van
heerlijke muziek. Het weer speelde mee, want het was prachtig weer. Met een mooie
opkomst van 37 kinderen was het dus ook weer een geslaagde activiteit.

Overige berichten vanuit het bestuur
Helaas hebben wij moeten besluiten om de Indoor Bootcamp les op de
dinsdagochtend te stoppen. Er bleek te weinig animo te zijn voor deze les, waardoor
we deze les niet rendabel meer konden laten draaien.
Momenteel zijn wij bezig om te onderzoeken of wij het Freerunnen iets kunnen
uitbreiden. We hebben nu 1 uurtje Freerunnen op de maandag van 19.30 – 20.30
uur. Dit is voor enkele kinderen aan de late kant, daarnaast zit deze groep altijd goed
gevuld. Hoog tijd dus voor uitbreiding. We hebben alleen nog 1 uitdaging…….
Een trainer hiervoor vinden. We hebben momenteel wel contacten lopen, maar
helaas hebben die nog niets concreets opgeleverd. Wij houden jullie op de hoogte.
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Sponsoren
De volgende sponsoren zorgen er mede voor dat onze vereniging een financieel
gezonde vereniging is. Bedankt allemaal!
•
•
•
•
•
•
•

Univé, verzekeringsmaatschappij
Slipsafe Products
Installerende Partners Communicatie
Van Kats Machines
Cooiman Fietsen
GPI
Buijs Stucwerken

Naast deze sponsoren zijn we nog op zoek naar extra sponsors. Mocht u met uw
bedrijf ook willen sponsoren dan kunt u contact opnemen met een van de
bestuursleden om de mogelijkheden te bespreken.

Agenda komende periode
Zomervakantie t/m zondag 26 augustus.
Start lessen in de week van 27 augustus (1e schoolweek). Iedereen is weer van harte
welkom op zijn/haar eigen les. Als je naar een andere les overgaat dan wordt
daarvan nog op de hoogte gesteld (in de meeste gevallen ben je hiervan al op de
hoogte). Neem in de eerste week gerust een vriend(je) of vriendin(netje) mee en laat
hen ook kennismaken met het turnen. Dit geldt niet alleen in de eerste week, maar
eigenlijk altijd (behalve bij de selectiegroepen). Men mag altijd 2 keer gratis komen
meedoen om te kijken of ze het leuk vinden. In alle lessen hebben we nog wel plek,
dus neem ze gerust mee!

Tot slot
Wij bedanken alle vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor de
vereniging. Dit is zeer waardevol voor ons. Het zijn al de kleine dingen die ons zo
enorm helpen, zoals het helpen met opbouwen en/of opruimen voor of na de les en
het meehelpen bij activiteiten. SSS is nergens zonder vrijwilligers! Onze dank is dan
ook zeer groot.
We wensen jullie vanuit het bestuur, maar ook vanuit de train(st)ers een hele fijne
vakantie toe. Zorg dat je lekker uitrust, vergeet ook in de vakantie niet te bewegen,
maar vergeet vooral niet te genieten. Laten we hopen op een paar mooie
zomerweken. We zien jullie weer in augustus.

