Nieuwsbrief SVHB december 2016

Grote Clubactie
Om geld in te zamelen voor ons 40-jarig jubileum heeft SVHB dit jaar mee gedaan met de Grote
Clubactie. Van elk verkocht lot is ca. 80% voor de vereniging. Veel leden zijn actief aan de slag
gegaan. Zij hebben uiteindelijk met elkaar 633 loten verkocht. De definitieve opbrengst is pas eind
januari bekend, maar zal rond € 1.500,00 liggen. Een mooi bedrag wat besteed zal worden aan ons
jubileum en de jubileumuitvoering.
Alle lotenverkopers ontzettend bedankt voor jullie inzet en alle lotenkopers bedankt voor jullie
aankoop.

Donateurschap
Op dit moment hebben wij alleen inkomsten van leden die lessen bij ons volgen. Zoals bij elke
vereniging wordt het echter ook voor ons steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden en
aan de maatschappelijke functie te kunnen voldoen.
Wij vinden het belangrijk dat er voor zowel de kinderen als de volwassenen op ons dorp de
mogelijkheid is om te blijven sporten tegen een aantrekkelijke contributie.
Vanaf nu kan er ook op een andere manier geholpen worden. We hebben het donateurschap. Vanaf
€ 10,00 per jaar kan men al donateur worden van de vereniging.
Deze bijdrage zorgt er mede voor dat de vereniging nog lange tijd leuke sportactiviteiten binnen
Hoogblokland kan verzorgen.
Donateurs kunnen een e-mail naar info@svhoogblokland.nl sturen met daarin naam, adres,
bankrekeningnummer en het jaarlijks te doneren bedrag.
Wij vinden het leuk nieuwe leden of betrokken donateurs bij de vereniging te mogen verwelkomen
en zullen hen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen onze vereniging, d.m.v.
nieuwsbrieven, onze website en onze Facebook-pagina.

Jazz
Na de zomervakantie zijn we gestart met een nieuw dans uur voor de kinderen uit groep 2, 3 en 4. De
groep is nog erg klein en nieuwe leden zijn van harte welkom. Dus heeft u nog een kind dat dol is op
dansen, geef hem of haar dan op voor een gratis proefles.

Wie helpt ons uit de brand? We hebben nog steeds een vacature voor een bestuurslid.
Binnen ons bestuur zijn we nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden. Is dit iets voor u?
We komen gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar.
Zonder bestuur is er geen sportvereniging, dus meld u aan.
Niet alleen leden komen hiervoor in aanmerking, maar ook vaders of moeders van leden zijn van
harte welkom om het bestuur te komen versterken.
Als u belangstelling heeft of iemand weet die het zou willen doen, neem dan contact op met een van
de bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit Geertje van Kleef, Monique de Bruijn, Wendy
Vonk, Sanne Kool en Channâh Roijendijk.

Verloop Giessenlandentoernooi
Op 12 november hebben er 23 meiden van 6 tot 18 jaar meegedaan aan het Giessenlandentoernooi.
Van onze vereniging hebben Dani Duijzer en Angel van Goolen een derde prijs behaald. Met 0,30
punten vielen Janita Pellikaan en Dieke Bons helaas net buiten de prijzen. Het was een leuke,
sportieve dag waarop alle meiden super gepresenteerd hebben.
Op onze Facebookpagina staan een paar foto’s en filmpjes. Heeft u ze al gezien?

MFC
Volgend jaar zal de Hoeksteen afgebroken worden en daarmee verdwijnt onze leslocatie. Op dit
moment zijn we druk in gesprek met de gemeente over vervangende lesruimte. Zoals het er nu naar
uitziet, kunnen we met veel groepen in het dorp zelf blijven en hoeven we bijna niet met lesuren te
schuiven. Zodra er meer bekend is en het nieuwe lesrooster definitief is, laten wij u dit zo snel
mogelijk weten.
Een nieuwe multifunctionele accommodatie voor de scholen, de kinderopvangfuncties, het dorpshuis
en de sportzaal vraagt om een nieuwe naam. Als gebruiker van de Hoeksteen is er aan ons gevraagd
of onze leden suggesties hebben voor een nieuwe naam voor het MFC. Het zou leuk zijn als er een
algemene naam gevonden kan worden voor het gehele gebouw die past bij de verschillende
disciplines die in het MFC zijn ondergebracht, zonder dat dit een verwijzing is naar één van de
disciplines.
De nieuwe naam wordt beoordeeld op basis van:
- passend bij de uitstraling en veelzijdigheid van het gebouw
- zo mogelijk aansluiten bij Hoogblokland
- lange of qua schrijfwijze en/of uitspraak ingewikkelde namen vermijden, ofwel pakkend en kort
- namen die verwijzen naar (of deze indruk wekken) naar één van de gebruikers mijden
Er is aan het indienen van suggesties geen prijs verbonden anders dan dat je kans maakt om jouw
naam straks op het nieuwe MFC terug te zien.
Heb je suggesties, mail ze dan nog dit jaar aan ons door (info@svhoogblokland.nl).

Info jubileumuitvoering
Heeft u de datum voor de jubileumuitvoering al genoteerd? Deze uitvoering is op 20 mei 2017. Er is
een jubileumcommissie samengesteld die zich met de uitvoering bezig zal houden. Heeft u nog leuke
ideeën, tips of wilt u sponsor zijn voor de uitvoering neem dan contact op met Monique.

Leestip voor turnmeisjes
Op maandag 15 augustus 2016 schreef Sanne Wevers Olympische geschiedenis: ze behaalde voor
Nederland een gouden medaille op het onderdeel balk. Schrijfster Paula van Manen had duidelijk een
vooruitziende blik: zij schreef een turnboekenserie over Sanne, een meisje dat alles op alles zet om
de turntop te bereiken. Omdat turnen op dit moment populairder is dan ooit, zijn er dit najaar twee
nieuwe delen in de serie ‘Sanne’ verschenen. Perfect voor jonge turnfans (vanaf 9 jaar).
Voor meer info over de boeken en de schrijfster: www.paulavanmanen.nl

Het bestuur wenst u fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling!

Website www.svhoogblokland.nl
Facebook http://www.facebook.com/pages/Sportvereniging-Hoogblokland/478042255562550
Mailadres info@svhoogblokland.nl

