AGENDA

20 februari

27 februari t/m 6 maart

19 en 20 maart

25 t/m 28 maart

9 april

17 april

21 april

23 april

RWS-A wedstrijd in Vries
Voorjaarsvakantie
Dance2Demo in Emmen
Paasweekend
RWS-B wedstrijd in Nieuw Amsterdam
We Can Dance in Dalen
Algemene Ledenvergadering
RWS-B wedstrijd in Peize

NIEUWE KOPIJ INLEVEREN VOOR 1 APRIL 2016 BIJ DE REDACTIE

Bondscontributie
Per 1 januari2016 zijn de contributiebedragen ingegaan die we tijdens onze jaarvergadering in april 2015 hebben vastgesteld.
Naast die contributie brengen wij ook altijd de bondscontributie in rekening, een bedrag
dat eerder een keer per jaar werd geïnd. Het overgaan naar de inning per kwartaal was
een gevolg van de veranderde werkwijze bij de bond.
Het Bondsbestuur van de K.N.G.U. heeft in december2015 tijdens de bondsraadvergadering de bedragen
vastgesteld voor 2016. Daarnaast is overgaan op een inning vooraf van de kwartaalcontributie in plaats van
achteraf.
Voor onze leden heeft dit de volgende consequenties:

Onze contributie over het 1e kwartaal was nog inclusief de “oude” bondscontributie 2015, omdat we
de nieuwe bedragen niet wisten door een late berichtgeving

In de contributie van het 2e kwartaal 2016 hebben wij de juiste bedragen van de bondscontributie
verwerkt, met als gevolg dat de bedragen €1,50 hoger zijn.
Abel van Santen
De penningmeester a.i.

De vacatures
Het is bijna 6 februari, voor ons als bestuur een spannende dag, maar ook voor de deelnemers natuurlijk,
want wat gaat er gebeuren?
Voor de deelnemers hoop ik op een grote opkomst. Waardoor de gymnasten ons kunnen laten zien hoe leuk
onze tak van sport is.
De senioren zullen een soort opa en oma les laten zien, een les die in het verleden veel succes had, immers
ook de 50+ ers beleven iedere week veel plezier aan het bewegen.
Dan de streetdansers, muziek en dans, dus ook veel bewegen wat goed is voor jong en oud.
Ik hoop dat er veel deelnemers en ouders gehoor geven aan onze oproep.
Wij willen namelijk graag in contact met die ouders c.q. senioren, om ons vacature-probleem bespreekbaar te
maken. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wie doet wat, in het kader van het sporten/bewegen van
onze kinderen?
Dat is alles in een ongedwongen sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee en wie weet wat er bij
ligt?
We wensen de deelnemers in ieder geval veel plezier, en wij hopen op een succesvolle dag.
Deze dag staat in het teken van het blijven branden van de G.T.V-Emmen vlam.
Laat die niet uitgaan, het is een opdracht aan ons allen.
Maar,……………
Het is nu half februari en dus is de hele leuke dag al weer verleden tijd.
We hebben er met elkaar iets moois van gemaakt. Enthousiaste
deelnemers en ouders en grootouders. Lekkere hapjes die de leden
hadden gemaakt, kortom een dag die voor herhaling vatbaar is.
Het doel van de dag was, de vacatures oplossen.
We zijn tijdens de dag in gesprek gekomen met 2 personen die wel meer
willen weten van bepaalde functies. Dus binnenkort gaan we met elkaar
in gesprek met hopelijk een goed resultaat.
Abel van Santen

De oude doos
Dat opschrift schoot me te binnen doordat ik bezig ben met het opschonen van mijn “gymnastiek-archief”. Dat
is een verzameling ordners met veel papier vanaf 1977, toen ik met de gymsport in Emmen begon.
Het is namelijk mijn bedoeling al het overtollige, dus niet meer van belang zijnde weg te doen.
Dat kunnen ook dubbele exemplaren zijn, doordat zowel het secretariaat van de vereniging als ik zelf het heb
bewaard.
Uiteindelijk krijgen we een archief met een exemplaar van zaken die waarde hebben gehad, en goed zijn te
hebben in de toekomst om er nog eens op terug te vallen.
Het moeilijke daarbij is natuurlijk het beantwoorden van de vraag: wat is belangrijk?
Gelukkig mag ik dat door de jarenlange ervaring bepalen, en mij zelf een beetje kennende ben ik niet degene
die snel iets weg doet.
Het leuke bij een dergelijk tijdrovende project is, dat je stukken vindt waarvan de herinnering boven komt. Zo
vond ik namen van de net gestarte groep dames jazzgym. We waren namelijk in november onder leiding van
Lia ten Brummeler begonnen met deze nieuwe activiteit van de bond. Dat nieuws verspreidde zich dusdanig
snel dat we bijna iedere week een nieuwe groep konden opstarten, ofwel regelmatig met brieven door de
Bargeres . De toenmalige E.G.V.-’81 gaf namelijk alleen les in de wijk Bargeres.
Het leuke is dat een deel nu bij het bewegen op muziek zit in het Brinkenhoes bij Tineke Tjapkes., de dames
zijn inmiddels wel een beetje ouder geworden, maar ze bewegen nog steeds en dat is een goede zaak.
Ook mijn vrouw Elly behoorde tot die starters en tegenwoordige bewegers op muziek.
Dan lees je in oude clubbladen, en zie je stukjes van je dochter, die toen in de 6 e klas zat, en nu 50 jaar is.
Waar blijft de tijd?
Dat vroegen we ons ook af bij een uitvoering in 1991, met als thema “Vader tijd”. Een bestuurslid (Ger Keijzers) verkleed als vader tijd, met een grote zandloper, sprak de onderdelen aan
elkaar.
Leuk voor degene die het hebben meegemaakt. En die zijn er gelukkig nog velen. Nieuwe
leden mogen zich wel realiseren dat het lid van een vereniging hele mooie kanten heeft, en
dat ervaar je door met elkaar dingen te doen waar je graag op terug kijkt. Alleen in mijn geval
is de periode wat langer geleden. Maar voor de huidige leden is een wedstrijd, een Gym4Fun,
of een Dance2Demo, net zo spannend.
We moeten er met elkaar voor zorgen dat die beleving in stand blijft, dat is de kracht van een vereniging.
Samen zijn, samen iets doen, ergens deel van uitmaken, trots zijn op je vereniging.
Dat alles is van groot belang voor de manier waarop je in de maatschappij staat.
Een andere keer weer iets anders.
Abel van Santen

De grote schoonmaak
In de kerstvakantie hebben Tineke Tjapkes Annet ten Hoor en ik de berging in de Rietlandenzalen helemaal leeg gemaakt en schoongemaakt. Alle spinraggen weggezogen
en alle materiaal beoordeelt. Gebruiken we het nog is het nog te repareren, enzovoort
Daarna is alles op een in onze ogen juiste manier opgeborgen.
Het was een hele morgen hard werken, maar wat een heerlijk gevoel toen we alles weer
hadden opgeborgen.
En nu maar hopen dat het netjes blijft.
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leden en leiding.
Natuurlijk kon de berging in de Rolderbrink niet achterblijven, dus zijn Edith Boerrigter en ik daar op zelfde
manier bezig geweest.
Ook daar hetzelfde resultaat en gevoel.
Kortom een zinvolle activiteit.
Dames bedankt.
Abel

De Algemene Leden Vergadering
Wilt u al vast de datum noteren en vrij houden:
21 april 2016 Brinkenhoes, Mantingerbrink
De koffie staat dan klaar.

Aanvang 20.00 uur

