Sportnieuws SSS Lopik
Algemeen
Voor u ligt alweer de eerste nieuwsbrief van ons nieuwe seizoen. Wij hopen dat u
allemaal een fijne vakantie heeft gehad en met frisse moed weer gaat beginnen met
sporten binnen onze vereniging. Het komende seizoen ontvangt u van ons om de 2 à
3 maanden een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van het reilen en
zeilen binnen onze vereniging.
Bij de start van een nieuw seizoen verwelkomen wij weer een aantal nieuwe leden.
Wij wensen hen veel plezier binnen onze vereniging.

Hulpjes tijdens de lessen
Tijdens onze lessen wordt de leiding geassisteerd door verschillende meiden die bij
ons trainen binnen de selectie en/of die een opleiding volgen bij de KNGU (Your
turn). Deze meiden zijn bekwaam genoeg om de leiding tijdens de lessen te
ondersteunen waar nodig. Om een duidelijk beeld te krijgen wie er wanneer komt
helpen volgt hier een overzichtje:
Maandag:

15.30 - 17.30 uur: Rosalie
19.30 - 20.30 uur: Rico en Laura

Donderdag:

15.15 - 16.00 uur: Jill
16.00 - 16.45 uur: Jill en Lieve
16.45 -17.30 uur: Sietske, Cynthia en Joline
17.45 -18.45 uur: Melonie
18.45 – 19.45 uur: Fleur

Degene die op dit moment of binnenkort gaan starten met de opleiding zijn, Joline,
Rosalie en Cynthia. Wij wensen hen alvast veel succes!

Opbouwen/afbreken
Tijdens de lessen maken wij altijd veel gebruik van de toestellen. Het opbouwen en
afbreken neemt vaak de nodige tijd in de beslag en kan vooral bij de jongere groepen
niet alleen gedaan worden door de leiding. Daarom hebben wij bij de betreffende
groepen een opbouwschema gemaakt waarin we gebruik gaan maken van de
ouders, opa’s/oma’s en/of oppas. Wij begrijpen dat het misschien niet altijd haalbaar
is om te komen helpen met opbouwen. Mocht u ingedeeld zijn op een dag dat u niet
kunt, dan willen wij u vragen om onderling te ruilen. Vele handen maken licht werk.
En hoe sneller alles wordt opgebouwd en afgebroken, des te meer tijd er over blijft
voor uw kind om echt te sporten. Alvast bedankt!
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Uitslag enquête
Het is alweer eventjes geleden, maar aan het einde van het vorig seizoen hebben wij
een enquête uitgezet binnen onze leden. Wij hebben van 25 mensen daarop een
reactie gehad. Waarvoor onze hartelijke dank. Dit is natuurlijk maar een beperkt deel
van de leden, maar wij hebben hierdoor toch een redelijk beeld gekregen van onze
goede en minder goede kanten binnen onze vereniging. Hieronder volgt een korte
samenvatting van de uitslag.
Allereerst is 80% procent tevreden met het huidige lesrooster. 100% is blij met de
huidige locatie, op wat kleine aanpassingen binnen het gebouw na. Denk aan licht,
hekje bij de tribune etc. Dit is echter niet aan ons, maar aan de beheerder van de
Wiekslag. Hier zijn wij overigens al wel mee in gesprek. Het merendeel van de leden
die de enquête hebben ingevuld, was tevreden met de manier van lesgeven en de
variatie in de aangeboden lessen. Echter blijven er altijd verbeterpunten en daar
zullen we als bestuur op toezien. Zo hebben wij binnenkort een vergadering met alle
leiders en leidsters om het een en ander door te spreken. Ook gaan we er als
bestuur op toezien dat een ieder van de leiding zijn taak naar behoren uitvoert.
Tot slot trekken wij uit de enquête helaas de conclusie dat er weinig enthousiasme is
vanuit de (ouders van) leden om iets extra’s te doen voor de vereniging. Slechts 1
enkele ouder heeft aangegeven als vrijwilliger iets te willen doen voor de vereniging.
Dit zou kunnen betekenen dat u de vraagstelling te zwaar heeft opgenomen. Heeft
gedacht dat het om hele zware en tijdrovende klussen zal gaan. Maar we zijn ook blij
met (ouders van) leden die af en toe eens willen assisteren, bijvoorbeeld met
activiteiten. We snappen dat er niet altijd geholpen kan worden, maar we zijn een
vereniging waarin ook ouders soms een bijdrage kunnen leveren. Kortom aan het
begin van een nieuw seizoen, nieuwe kansen! Mocht u zich willen inzetten voor de
vereniging, laat dit dan graag weten aan het bestuur. Samen kijken we dan, wat u
zou willen doen en wat er mogelijk is.

Facturering
Binnenkort, medio september, zal de eerste facturatie van het komende
contributiejaar plaatsvinden. Tijdens de ALV van vorig jaar is vastgesteld dat leden lid
worden voor een jaar en niet meer tussentijds kunnen opzeggen. Het contributiejaar
loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De lescontributie wordt in twee delen vooruit geïnd.
1e helft medio september en de 2e helft medio februari.
Daarnaast is elk lid verplicht om de KNGU bondscontributie te betalen.
(later daarover meer uitleg) Deze wordt door de KNGU in december vastgesteld voor
het volgende jaar. In februari wordt de bondscontributie tegelijk met de lescontributie
geïnd. De totale contributie wordt geïnd door middel van een automatische incasso.
(Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er € 1,50 per lid in rekening gebracht.)
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KNGU Bondscontributie 2017:
S.S.S. Lopik is aangesloten bij de KNGU, daarom betaald de vereniging voor ieder
lid jaarlijks verplicht bondscontributie aan de KNGU. Dit is met name voor
verzekering, opleiding en wedstrijden. Het maakt niet uit wanneer men lid wordt, het
bedrag blijft hetzelfde en wordt één keer per jaar bij de lescontributie gerekend. Voor
het jaar 2017 heeft de KNGU de bedragen als volgt vastgelegd:
Leden t/m 15 jaar € 20,80
Leden van 16 jaar en ouder € 25,40
Lescontributie per jaar:
- Peuter/kleutergym
- Freerunnen
- Recreanten Gym
- Conditie/keep-fit/trimmen
- Onderbouw selectie (2 uur per week)
- Bovenbouw selectie (2 uur per week)
- Zaterdag selectie (2 uur per week)





€ 95,00
€ 102,00
€ 102,00
€ 146,00
€ 236,00 (excl. € 22,50 wedstrijdgeld)
€ 240,00 (excl. € 22,50 wedstrijdgeld)
€ 240,00

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,Turnpakjes zijn te bestellen via een link op onze website: www.ssslopik.nl
Opzegging lidmaatschap kan uitsluitend via de mail bij de ledenadministratie
voor de contributie-vervaldatum 1 juni waarbij 2 maanden opzegtermijn geldt ivm
lesindelingen.
ledenadministratie: mevr. J. Noordanus : jeffrey.judith@telfort.nl

Nieuwe leden
Nadat het inschrijfformulier is ingeleverd zal de ledenadministratie u een email sturen
dat u bent ingeschreven. Hierna zal de penningmeester bepalen wanneer de
contributie geïnd zal worden. Dit kan in september of februari zijn, maar de
penningmeester kan ook besluiten om tussentijdse inning voor nieuwe leden te
versturen. De eerste keer dat u contributie betaalt zal de contributie bestaan uit de
volgende bedragen:
Inschrijfgeld: Nieuwe leden betalen eenmalig
inschrijfgeld van € 10,00.
Lescontributie: De lescontributie wordt berekend
vanaf de datum van aanmelding (na de twee
proeflessen).
Bondcontributie
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Vanuit het bestuur
Oproep website beheerder
Als u op onze website heeft gekeken heeft u vast al eens gedacht ...”die zou
welleens aangepakt mogen worden”. U heeft dan groot gelijk! De website is
verouderd en niet meer helemaal van deze tijd. Op onze planning voor dit seizoen
staat dan ook o.a. het vernieuwen van de website. Aangezien het bouwen van een
wesite best een tijdrovende klus is, zeker voor iemand die dit niet dagelijks doet,
doen wij hierbij een oproep bij (ouders van) onze leden.
Wie heeft er zin en tijd (of kent iemand), om samen met een van de bestuursleden de
website aan te pakken ?
Wij horen het graag! Reacties graag naar Monique van Wegen
(moniquevanwegen@gmail.com)

Instuif zaterdag 9 september
Vanuit de Schouw worden er op zaterdag 9 september allerlei activiteiten
georganiseerd door de binnensportverenigingen. Wij zijn ook van de partij deze dag.
Vanaf 9 uur trainen onze selectiemeiden hun normale training. Vanaf ongeveer 10.30
uur zal er een demonstratie gegeven worden door hen. En van 11.00 tot 12.00 uur
kan er ook nog mee geturnd worden door iedereen die dat wil. Kortom de moeite
waard om even te komen kijken!

Nationale Sportweek Nederland
Van 11 tot 17 september is er in Nederland de Nationale Sportweek. Wij als
vereniging willen daar graag een bijdrage aan leveren en daarom hebben wij tijdens
deze week openlessen. Dat wil zeggen dat we tijdens de lessen aan iedereen de
mogelijkheid bieden om gratis mee te sporten. Het zou leuk zijn als je tijdens je eigen
lessen iemand meeneemt om de vereniging een beetje te promoten. Alvast bedankt!

Rabobank Clubkas Campagne
In de week van 25 september tot 16 oktober kunt u als lid van de Rabobank
stemmen voor de clubkascampagne. U kunt dit jaar ook stemmen op onze
vereniging. Per lid van de Rabobank kunt u 5 stemmen uitbrengen, daarvan mogen
er per stem max 2 naar onze vereniging. Dit bevelen wij van harte bij u aan! Alvast
bedankt voor uw stem.

Springdagen
Donderdag 19 oktober vinden de jaarlijkse springdagen in Sommelsdijk weer plaats.
Inmiddels hebben jullie allemaal een brief meegekregen met alle informatie. Even ter
herinnering. Graag inleveren bij de leidsters en of mailen naar
sssactiviteiten@gmail.com vóór 16 september. Het belooft een gezellige en vooral
sportieve dag te gaan worden!
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De Grote Clubactie
Ook dit jaar doen wij met onze vereniging weer mee met de grote Club Actie. In de
periode vanaf 16 september tot 23 november vindt de grote Club Actie weer plaats.
Het is de bedoeling dat alle leden van de vereniging loten gaan verkopen. 80% van
de opbrengt komt ten gunste van de vereniging. Daarvan gaat ook een deel naar de
leden zelf. Op deze manier hopen wij dat iedereen zijn steentje zal bijdragen, zodat
we van de opbrengst weer leuke dingen kunnen doen binnen onze vereniging.
Binnenkort ontvangt u de loten van de leiding.

ALV 1 november
Op woensdag 1 november vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
We hopen op een grote opkomst! We starten om 20.00 uur met een lekkere kop
koffie of thee in Basisschool de Zomergaard.

Sponsoring
Blij zijn wij met onze sponsoren. Wij zetten ze graag nog even in het
zonnetje !
 Unive, verzekeringsmaatschappij
 Slipsafe Products uit IJsselstein,
 Installerende Partners Communicatie uit
Schoonhoven,
 Van Kats Machines uit Lopik
 Rijwielhandel Cooiman uit Lopik.

U kunt deze sponsors vinden op onze website, Facebook en in deze nieuwsbrief. We
zijn nog op zoek naar meerdere sponsors, mocht u met uw bedrijf ook willen
sponsoren dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter voor de mogelijkheden.
Daarnaast kunt u ons ook als lid sponsoren door uw online aankopen via
sponsorklicks.com (een link op onze website) te bestellen. Via die link wordt u
doorgestuurd naar de online winkel van uw keuze en kunt u uw online aankopen op
de vertrouwde manier doen. Wij krijgen dan een percentage van het bedrag
gesponsord door sponsorklicks. Uiteraard hebben wij geen inzage wie welke
aankopen heeft gedaan!
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Agenda komende periode
 Zaterdag 9 september: demonstratie selectiegroep en instuif
 Maandag 11 september tot zaterdag 17 september Nationale sportweek met







open lessen bij SSS Lopik
Donderdag 19 oktober Springdagen Sommelsdijk
Herfstvakantie van 14 okt tot en met 22 oktober. Alleen de selectie traint door,
andere lessen komen die week te vervallen
Rabobank Clubkas Campagne van 25 september tot 16 oktober
Grote Club Actie van 16 september tot 23 november
ALV op 1 november om 20.00 uur in Basisschool de Zomergaard
4 november Springwedstrijden voor de recreanten in Woerden (verdere info
volgt nog)

Tot slot
Heel veel plezier het komende seizoen met sporten bij SSS Lopik. Wij zijn altijd te
bereiken via ons secretariaat en natuurlijk kunt u ons persoonlijk aanspreken. De
volgende nieuwsbrief kunt u verwachten rond begin november.
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