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Seizoen 2020-2021

En toen hadden we een lockdown en konden we ineens niet meer
binnen sporten. Het heeft even geduurd voor we deze nieuwsbrief
hebben gemaakt. We wilden geen overhaaste of onduidelijke
beslissingen nemen omtrent de gevolgen van de lockdown. Hoewel
er nog onduidelijkheden blijven hebben we inmiddels wel wat
knopen doorgehakt.

Initiatieven tijdens de lockdown
Tijdens de lockdown zijn er / worden er voor een aantal lesgroepen alternatieve lessen
aangeboden. Voor alle jongens van de vereniging (recreatie en selectie) wordt er 1 uur per
week buiten getraind onder Gymworld (mits de temperatuur het toelaat) en de dames
selectie traint zelfs 2x per week buiten.
De afdeling dans wordt door trainster Iris voorzien
van opgenomen lessen die je op je eigen moment
kan volgen. De afdeling sportfit 55+ krijgt 2x per
week een filmpje van Hans en Els met oefeningen
die je thuis kan doen. Daarnaast worden voor een
aantal lesgroepen online lessen aangeboden door
de eigen train(st)er.

Voor een aantal lesgroepen is het nog lastig
om alternatieve lessen te verzorgen wegens
b.v. de groepsgrootte of het grote
niveauverschil. Ook niet al onze train(st)ers
hebben in deze lockdown de tijd om
trainingen te verzorgen wegens extra
drukte op het werk of voor de studie. Er
wordt druk gekeken naar verschillende
mogelijkheden, maar we hopen natuurlijk
vooral dat we snel weer gewoon in de zalen mogen gaan trainen.

CGV Zoetermeer | Postbus 5172 | 2701 GD Zoetermeer
www.cgvzoetermeer.nl | cgvzoetermeer@gmail.com

Contributie
Bij een lidmaatschap van een vereniging hoort
het betalen van contributie. We beseffen ons
terdege dat iemand lid wordt van een vereniging
omdat de vereniging een activiteit aanbiedt die
ze aanspreekt. Ondanks dat de lessen niet
gegeven mogen worden, heeft de vereniging wel
vaste kosten die betaald moeten worden. Zo zijn
wij als vereniging lid van de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) waar we per ingeschreven lid contributie voor
moeten afdragen, betalen we de trainers door die alternatieve lessen verzorgen en zijn er
andere vaste lasten die gewoon doorlopen (verzekeringen, onderhoud website, bankkosten
etc.).
In overleg met de financieel medewerker heeft het bestuur besloten drie maanden
contributie in 2021 niet te innen ter compensatie van de gemiste lessen. Uit praktische
overwegingen is er voor gekozen om het 2e kwartaal 2021 niet te laten betalen. Dit geldt
uiteraard alleen voor leden die het eerste kwartaal al lid waren en de verschuldigde
contributie tot en met het eerste kwartaal 2021 volledig hebben betaald. Mocht u een
periodieke overschrijving (PO) hebben lopen, dan dient u er zelf voor te zorgen dat deze
voor het tweede kwartaal wordt stopgezet. We zijn natuurlijk heel blij als u besluit de
contributie voor het 2e kwartaal wel te betalen.
Leden die het 1e kwartaal 2021 nog niet hebben betaald, worden verzocht de contributie alsnog
direct over te maken.

Collecte Jantje Beton
Elk jaar in een week in maart gaan de selectie turners en
turnsters langs de deur in de wijk Oosterheem om te
collecteren voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst gaat
naar de organisatie, de andere helft is voor de vereniging.
Dit jaar wordt de collecte gehouden in de week van 8 t/m 13 maart. Of we weer langs de
deuren mogen of dat we digitaal gaan collecteren is nog onduidelijk, maar dat we weer gaan
collecteren is in ieder geval wel zeker!!
“Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer
en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de
activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen
hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen
spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het
belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP
NOOIT MET SPELEN!”
https://jantjebeton.nl/over-jantje-beton
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Grote Clubactie
Tussen half september en begin november zijn 36 leden en een aantal train(st)ers hard aan
de slag gegaan met het verkopen van loten van de Grote Clubactie. Dit jaar was het ook
mogelijk om loten te verkopen via een QR-code, daar is ook aardig gebruik van gemaakt. Het
aantal verkochte loten lag wel een stuk lager dan andere jaren, maar uiteindelijk zijn er 450
loten verkocht en is de opbrengst na aftrek van de kosten EUR 851,20.
Dit waren de top 3 verkopers
1: Joëlle Mansveld
2: Nena Pogalin
3: Tess en Maud Hoogendam

69 loten
40 loten
35 loten

Afgelopen week heeft voorzitter Christa Ros een aantal rondjes gelopen door Zoetermeer
om bij alle leden die loten hebben verkocht hun presentje als dank voor hun inzet in de
brievenbus te doen. Alleen Rokkeveen en Meerzicht lagen buiten wandelbereik, dus die
komen er nog aan.

Nena met haar oorkonde voor de 2e plaats

Maud en Tess met hun oorkonde voor de 3e plaats
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