VOORTBESTAAN VAN SSS IN GEVAAR !
GEEN BESTUUR, GEEN VERENIGING

Beste (ouders/verzorgers van) leden van de S.S.S.,
De vereniging heeft in 2014 een moeilijk jaar gehad. Dit werd veroorzaakt door
•
•

een teruglopend ledenaantal
minder subsidie

De vereniging beschikte over een gezonde reserve en kon het negatieve resultaat hiermee opvangen.
Het bestuur, de leiding en de jeugdleden hebben in 2015 hard gewerkt om de vereniging weer
financieel gezond te maken. Hiervoor moesten we
•
•
•

de turnlessen op de dinsdag beëindigen
de contributie verhogen
extra acties voeren, zoals de stroopwafelactie

We zijn blij dat we 2015 weer met een positief resultaat hebben kunnen afsluiten.
Maar we zijn er nog niet. Het ledenaantal groeit weer langzaam en er wordt door de leiding
samenwerking gezocht met andere organisaties. We zijn absoluut op de goede weg, maar er moet
ook nog veel veranderen.
Hiervoor is echt een frisse wind nodig in het bestuur. Het aantal bestuursleden loopt terug.
Ook dit jaar stopt er een bestuurslid en zijn er nog openstaande vacatures. Ondanks herhaaldelijke
oproepen en directe benaderingen van (ouders/verzorgers van) leden, heeft niemand zich
opgegeven.
We zien een samenleving waarin iedereen druk is. Men vindt dat als er contributie wordt betaald de
vereniging verder niet ondersteund hoeft te worden.
We gaan hier voorbij aan het feit dat het bestuur volledig uit vrijwilligers bestaat.
De helft van het huidige bestuur bestaat uit personen die al jaren geen kinderen meer op de les
hebben, zelf geen lid zijn.
Toch behartigen ze al heel lang de belangen van jullie als leden.
Wij hebben daarom het moeilijke besluit genomen dat wij als bestuur niet verder willen.
Wij hebben jaren met plezier de vereniging “bestuurd” en geprobeerd het beste voor de leden te
doen.
We zijn van mening dat een nieuw bestuur met nieuwe ideeën nu het beste is voor de vereniging.
Het voortbestaan van de vereniging ligt niet in het handen van het bestuur, maar in jullie handen!
Hierbij doen wij een laatste oproep voor bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester en
algemene leden. Wij hopen op veel aanmeldingen, zodat de vereniging kan voortbestaan.
En zo niet, dan betekent dat het einde van een mooie gymvereniging.
Een gezellige gymvereniging met een sportaanbod voor alle leeftijden.
Kom naar de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 mei om 20:30 uur in de O.B.S. De
Zomergaard. Zie voor de uitnodiging en de stukken op de website: www.ssslopik.nl
Tot dan!
Het bestuur van de S.S.S.: Georgine van Ettinger, Karen Duits, Wendy Kruyswijk, Willy van Schaik,
Bianca van Beek en Chantal Helsloot.

