
 

 

Nieuwsbrief SVHB september 2016 

 

 
Contributieverhoging 
 
In de Algemene Ledenvergadering van 24 mei is de contributieverhoging van € 1,00 besproken. Zoals 
u wellicht op uw laatste afschrijving gezien heeft is deze verhoging in september ingegaan.  
 
 
Grote Clubactie 
 
Om geld in te zamelen voor ons 40-jarig jubileum doet SVHB dit jaar mee met de Grote Clubactie. 
Van elk verkocht lot is ca. 80% voor de vereniging. Aankomende week zullen tijdens de lessen de 
lotenboekjes uitgedeeld worden. Per gezin hebben we 1 boekje met 20 lotenbriefjes. Per lotenbriefje 
kunnen meerdere loten verkocht worden. Wilt u aan meer dan 20 mensen loten verkopen, laat het 
ons weten, we hebben een paar boekjes extra. De uitleg van de Grote Clubactie staat in de 
begeleidende brief bij de lotenboekjes. Vanwege de veiligheid hebben wij gekozen voor 
automatische incasso, in plaats van contant geld. 
Vanaf 1 oktober mogen de loten verkocht worden en na de herfstvakantie willen wij de lotenboekjes 
met de gegevens van de lotenkopers weer terug, zodat wij de tijd hebben om dit te verwerken.  
Alvast bedankt voor uw inzet. 
 
 
Jazz 
 
Na de zomervakantie zijn we gestart met een nieuwe groep voor de jazz. Deze groep is voor de 
kinderen uit groep 2, 3 en 4. De les vindt plaats op donderdag van 16.30 tot 17.30 uur.  
Lijkt uw kind het leuk om mee te dansen, loop gerust een keer binnen om te kijken of mee te doen. 
 
 
Vacature  
 
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 ouders 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, Jolijn Zijderveld en Channâh Roijendijk.  
 
 



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