Uitnodiging voor de jaarvergadering van
Gymnastiekvereniging Olympia Wernhout.
Graag nodig ik u, leden en ouders/verzorgers van onze leden, van harte uit voor het bijwonen van
de jaarvergadering van Olympia Wernhout.

Wanneer:
Waar:
Aanvang:

donderdag 16 november 2017
Gemeenschapshuis Wierenbos in Wernhout
20.00 uur

Het Wierenbos is open vanaf 19.45 uur. Vanaf dat tijdstip liggen de vergaderstukken, behorende
bij de agendapunten 3 t/m 6 voor inzage klaar. Deze stukken worden in de vergadering ter
vaststelling aangeboden.
Agenda:
1.
Opening door de voorzitter;
2.
Ingekomen stukken en mededelingen;
3.
Vaststelling notulen van de jaarvergadering d.d. 24 november 2016;
4.
Bestuurlijk jaaroverzicht door Johan;
5.
Recreatief jaaroverzicht door Lieke;
6.
Wedstrijdverslag door Claudia;
7.
Financieel overzicht door Bianca;
- verslag kascommissie
- benoemen nieuwe kascommissie
- verhoging contributie
- begroting 2017-2018
8.
Bestuursverkiezingen:
Johan verheijen en Claudia Vissers zijn volgens het rooster aftredend en
niet herkiesbaar.
Eventuele kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de
voorzitter van Olympia.
Het bestuur biedt de mogelijkheid aan belangstellenden om een periode
vrijblijvend mee te draaien. Belangstellenden hiervoor kunnen zich tot aan de
vergadering melden bij de voorzitter van Olympia.
9.
10.

Rondvraag
Sluiting

Namens het bestuur,
Johan Verheijen, voorzitter
T: 06-309 33 250
E: olympiawernhout@gmail.com
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Nieuws en informatie
De Grote Clubactie
Olympia Wernhout neemt dit jaar weer deel aan de Grote Club Actie. De Grote
Clubactie zet zich al meer dan 40 jaar in het voor het Nederlandse
verenigingsleven door het organiseren van een loterij. Voor deze loterij kunnen
verenigingen loten verkopen en geld inzamelen. Alle leden van Olympia kregen
een boekje met 20 loten. Een lot kost € 3,00 en daarvan gaat € 2,40 rechtstreeks
naar Olympia. In de gymzaal in Wernhout hangt een puntenmeter op waar
iedereen de tussenstand van het aantal verkochte loten kan bekijken.
Turnweekend op 17 en 18 maart 2018
Op zaterdag 17 en zondag 18 maart 2017 organiseert Olympia Wernhout, samen met district Zuid van de
KNGU, de 2e kwalificatiewedstrijd divisie 4, 5, 6 + D niveaus. Deze wedstrijd is wederom in sporthal: “Onder
de Mast” in Zundert. Deze grote turnwedstrijden kunnen wij alleen organiseren met de hulp van onze
leden, hun ouders/verzorgers en iedereen die daarvoor belangstelling heeft.
Website: www.Olympiawernhout.nl
Olympia beschikt dank zij het enthousiasme en de hulp van vrijwilligers over een mooie en actuele website.
Op deze website treft u allerlei informatie over Olympia, de turnwedstrijden (programma’s en uitslagen)
evenals van recreatieve activiteiten.
Wedstrijden en activiteiten van Olympia:
2 december: Sinterklaasfeest Olympia
- 27 of 28 januari 2018: FYRA Olympia
- 3 februari 2018: PRE Carnaval gymlessen
- 8 april 2018: Verenigingskampioenschappen
- 22 april 2018: Peuter en kleuterdemonstratie Wernhout/Achtmaal
- 27 mei 2018: Toestelkampioenschappen Olympia
- 30 juni 2018: Seizoensafsluiting Olympia bij zwembad ‘De Wildert’
De data van het oudste en jongste kamp in 2018 zijn nog niet bekend.
Bestuursleden en vrijwilligers gezocht
Olympia Wernhout is ontzettend blij met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging.
Toch willen wij via deze nieuwsbrief een oproep plaatsen aan alle ouders die op een of andere manier
willen meehelpen om Olympia bestuurbaar te houden. Dat kan door zitting te nemen in het bestuur z.o.z.
nieuwsbrief) maar ook op andere manieren. Waaraan kun je dan denken?
- Grote Clubactie, invoeren gegevens van deelnemers aan de actie in digitaal bestand;
- Meehelpen bij de organisatie van het KNGU weekend, werkgroepen, sponsors benaderen,
communicatie, fotograferen, opbouwen en/of afbreken;
- Wedstrijdcommissie ondersteunen, teltafel, juryleden, catering etc.
Door de inzet van alle vrijwilligers (van ouder, bestuurslid tot assistente) is Olympia Wernhout een
bruisende vereniging met toekomst. Heb je interesse, laat ons dit dan a.u.b. weten !
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