Ouderkerk aan de Amstel, 23 oktober 2018
Nieuwsbrief 2, seizoen 2018-2019

Beste ouders/verzorgers, leden sv IVO,
Waarschijnlijk ten overvloede, maar deze week zijn er geen lessen i.v.m. de herfstvakantie!
Zaterdag 27 oktober zijn er wel lessen beweegdiploma.
In deze nieuwsbrief het volgende:
Nb volg ons ook op Facebook voor leuke verslagen, tips etc. en onze website voor het volgen van
evenementen, wedstrijddata en vergaderingen.
* Trainer Kick Klomp stopt m.i.v. 1 januari 2019 bij sv IVO
* Verkoop loten Grote Club Actie en sponsoring sv IVO
* Herinnering ALV woensdag 24 oktober
* Bezoek wethouder Barbara de Reijke en Fenke van Rossum.
* Selectiewedstrijden in november
Trainer Kick Klomp stop m.i.v. 1 januari 2019
Trainer Kick zal rondom de kerst gaan verhuizen naar Finland. Al langer
liep hij rond met de gedachten om in het buitenland te gaan werken voor
een bepaalde periode. Helaas voor sv IVO, maar voor Kick een mooie
uitdaging!.
We zijn uiteraard al op zoek naar een vervanger. Kick zullen we zeker
gaan missen en we zullen zijn vertrek ook niet zomaar voorbij laten gaan
zodat hij ons ook nooooooit meer zal vergeten😊!
Verkoop loten Grote Club Actie en sponsoring sv IVO

Net als de afgelopen 4 jaar doet sv IVO weer mee aan de Grote Club Actie. Een mooie landelijke actie
waardoor we extra inkomsten kunnen genereren.
De selectie heeft zich opgesplitst in 2 verkoopteams en zijn hartstikke goed bezig!
De herfstvakantie, maar ook nog komende (verjaardags-) feestjes zijn natuurlijk een mooie
gelegenheid om nog loten te verkopen.
Hulp gezocht m.b.t. Sponsoring: we zoeken nog ondersteuning om zgn. superloten te verkopen aan
het bedrijfsleven in Ouderkerk.
Heb je een goed netwerk en vind je het leuk om je in te zetten voor de vereniging neem dan s.v.p.
vóór 1 november contact op met Sandra Koenders: 06-23978101 cq info@sv-ivo.nl
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Uiteraard mag u zich ook rechtstreeks als sponsor van een superlot
aanmelden.
We hebben Market33 door de aankoop van een superlot al als nieuwe
sponsor mogen verwelkomen! Het logo van dit mooie bedrijf is al
zichtbaar op onze website!
Herinnering Algemene Ledenvergadering 2018 woensdag 24 oktober 2018
(Zie ook agenda op website www.sv-ivo.nl). Al eerder zijn we bijeengekomen op 10 oktober. In
verband met een tekort aan leden konden we het door de kascommissie goedgekeurde financiële
verslag en de contributie nog niet definitief vaststellen. Hierdoor organiseren wij opnieuw de ALV,
woensdag 24 oktober 2018. Locatie: Sporthal Bindelwijk, aanvang 20.00 uur.
Graag aanmelden via: info@sv-ivo.nl
Agenda:
•
•
•
•
•
•

Opening
Terugblik seizoen 2017-2018
Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2017-2018
Vaststelling contributie seizoen 2018-2019
Rondvraag
Afsluiting

Bezoek wethouder Barbara de Reijke en Fenke van Rossum
Dinsdag 9 oktober hebben trainers en bestuursleden een interactieve ontmoeting gehad met de
nieuwe wethouder Barbara de Reijke en beleidsmedewerker Fenke van Rossum.
We hebben ze ons lesprogramma laten zien en een nuttig gesprek gehad
over de samenwerking tussen de gemeente en onze vereniging.
Een mooi initiatief van de gemeente!
Herinnering Algemene Ledenvergadering 2018
Selectiewedstrijden in november
Onze meiden van de selectie doen op zaterdag 17 en 24 november mee aan de eerste regionale
turnwedstrijden in Sportcentrum Sloten (zie ook agenda op website www.sv-ivo.nl).
Spannend want voor veel van hen is het de eerste keer dat ze mee doen.
Maar ook spannend voor de leiding: gaat de nieuwe aanpak en de uitbreiding van
4 naar 6 uur selectietraining zijn vruchten afwerpen?
Het wedstrijd- en sportplezier staat uiteraard voorop bij deze wedstrijden, leuk als
u komt kijken!
Nb heeft u zich als ouder al opgegeven voor ondersteuning bij de wedstrijd op 17 november?!
Tot zover deze mededelingen via onze nieuwsbrief, blijf ons volgen via facebook en de website.
Met sportieve groet,
Het trainingsteam,
Lisanne Heijnis, Kick Klomp, Stefanie Demarteau, Elissa Gibs, Vita Samsom, Julia Drijver en stagiar
Noor Elgazar
Het bestuur
Jolanda van Ree, Marianne Kleine Staarman, Wendy Donderwinkel en Sandra Koenders
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