Jaarverslag SSS 2014.
Dit jaar was het financieel erg moeilijk voor SSS. Dit mede door een groot verloop bij de jeugdleden.
Het bestuur heeft actief stappen ondernomen om de financiën weer op orde te krijgen .
Tijdens de buitengewone ledenvergadering op 15 december is er een contributieverhoging
aangenomen van 10%. m.i.v. 01-01-2015
Op 1 september 2014 telde onze vereniging 165 leden. Het bestuur kwam 10 x bij elkaar om te
vergaderen. De technische leiding kwam 3 x bij elkaar.
Nieuw:
•
•
•
•
•
•
•

Eenmalige mogelijkheid tot aanschaf van een verenigingssporttas
Voorstel tot samenwerken met het kinderdagverblijf
Turn clinic voor Sportservice Midden Nederland voor de scholen
Vrijwilligersovereenkomsten leiding weer opgepakt.
Geflyerd bij de scholen voor de Grote gyminstuif van 27 november
Your turn:
er zijn weer nieuwe meisjes begonnen met de opleiding tot junior assistent gymnastiek.
De Your turn meisjes zijn ingedeeld als hulpjes bij de lessen.
Fleur van Beek bij huldiging sportkampioenen in de Schouw op 25 juni.

De turnafdeling had de volgende activiteiten: 2014
•

25 januari

•
•
•
•

1 februari
8 februari
1 maart:
22 maart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 april
17 mei
31 mei
7 juni

: 1e wedstrijd D2 div 5 pupil 1 t/m jeugd 2 + jeugd 2, junior, senior div 6 te
Amersfoort
e
: 1 wedstrijd D2 (pre)- instap + D3 te Benschop
: 2e wedstrijd div.4 + junior, senior div.5 te Amersfoort
: 2e wedstrijd D2 (pre)- instap + D3 te Oudewater
: 2e wedstrijd D2 div 5 pupil 1 t/m jeugd 2 + jeugd 2, junior, senior div 6 te
Amersfoort
: Regiokamp. div 4 + D1 te Amsterdam
: Districtkamp. div 4 + D1 te Beverwijk
: Clubkampioenschappen SSS te Lopik
: Regiokamp.div 6 te Amsterdam

25 juni

: Demo bij de huldiging sportkampioenen in de Schouw.

27 juni
1 november
27 november
29 november
20 december

: discozwemmen in Lopik
: springwedstrijden te Woerden.
: Grote Gyminstuif in de Wiekslag
: organisatie 3-4 kamp te Lopik
: Gymgala te Almere:

Activiteiten van het bestuur waren:
• Gesprekken met de leiding van het turnen.
• Collecte Fonds gehandicaptensport
• 3 april Breed sportoverleg Sportraad Lopik in de Triangel te Polsbroekerdam
• Algemene Ledenvergadering: 16 april
• De Grote Clubactie heeft € 800,-opgebracht
• Springdagen te Sommelsdijk
• Organisatie Grote Gyminstuif op 27 november in de Wiekslag.
• Assisteren bij de organisatie 3-4 kamp op 29 november te Lopik
• Stroopwafelactie: heeft € 270,- opgebracht.
• Buitengewone Algemene Ledenvergadering: 15 december
Onze wens: De aanschaf van een eigen tumblingbaan voor SSS We zijn er hard voor aan het sparen.
We kunnen ook dit jaar weer terug kijken op een sportief en actief verenigingsjaar.

