Nieuwsbrief April 2022
Samenvatting Jaarvergadering
De secretaris opent de vergadering, omdat we nog steeds voorzitter loos zijn. We hebben een
gebakje bij
de koffie vanwege Joke Bruin-Komen haar 60 jaar trainerschap.
De nieuwe statuten zijn gepresenteerd op de website.
Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden.
Daardoor zijn de regels voor bestuur en verenigingen veranderd. De nieuwe wet is bedoeld om
bestuur en toezicht van de vereniging te verbeteren. De statuten van de vereniging moeten
voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Hierdoor hebben we de statuten moeten nalopen,
of we de statuten moesten aanpassen. Het is alleen niet bij nalopen gebleven, we hebben de
volledige statuten aan moeten passen. De wet WBTR heeft hiervoor gezorgd.
De penningmeester neemt de cijfers door van 2021. Omdat we de jaarvergadering van 2020 net
achter de rug hebben, hebben we voor de begroting van 2021 een reëel beeld kunnen maken. De
cijfers komen redelijk overeen met de werkelijkheid. Om de begroting van 2022 dicht te krijgen
was er meer moeite nodig. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een contributieverhoging door te
voeren.

De jeugd te verhogen met

€ 2,50 - wordt € 70,00 per half jaar

De oudere leden te verhogen met

€ 3,50 - wordt € 90,00 per half jaar.

De penningmeester en de secretaris treden af en zijn niet herkiesbaar. Hierdoor ontstaat er een
bestuurlijk probleem. Gelukkig zijn er 2 mensen bereidt gevonden om te komen proeven of ze het
bestuur willen en kunnen komen versterken. Dat houdt nog steeds in dat het bestuur best nog
hulp kan gebruiken. Komt deze hulp er niet dan zal D.V.V. naar alle waarschijnlijkheid ophouden te
bestaan!!
Na de vergadering is er nog een aantal rondes bingo gespeeld om de clubkas te spekken.

Notulist: Raimond de Boer.

Clubkampioenschap Apenkooi DVV
Op zondag 13 maart vond in de Geestmerambachthal het kampioenschap plaats
onder leiding van gymmeester Hans Zijp. Er deden maar liefst 136 enthousiaste
kinderen mee aan deze wedstrijd.
De zaal was omgetoverd tot één grote speeltuin met verschillende obstakels
waar de kinderen over heen konden springen, rollen én klimmen als apen. Om
de 4 minuten was er een ander team die het veld in ging om zo veel mogelijk
apen te tikken. Het team dat daarbij de meeste punten scoorde, won de
wedstrijd.
Team De Charizard (bestaand uit; Tareq Almasri, River Tuithof en Mats
Stegemeijer)mocht zichzelf kampioen noemen van de eerste wedstrijd (groep 3
t/m 5) en team The 7B Boys (bestaande uit; Niek van der Molen, Wick Vreeker,
Niels Nockels en Dani Rozenboom)is onder luid gejuich kampioen geworden van
de tweede wedstrijd (groep 6 t/m VO). Gefeliciteerd met jullie overwinning!
Het clubkampioenschap Apenkooi was een groot succes! Zonder de inzet van
vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Bedankt voor jullie inzet.

Binnenkort!

We houden voor moederdag weer een plantenactie.
Die gaat weer op dezelfde wijze als vorig jaar.
Vooraf planten bestellen en later afhalen bij onze penningmeester aan de Hasselaarsweg.
Vorige keer heeft het ruim €300,- opgeleverd voor de clubkas.
We hopen dat bedrag deze keer te overtreffen.

Binnenkort kunt u een mail verwachten met alle informatie en een bestel formulier.

Vomar “Club Is Koning” actie.
We merken dat velen van jullie een Vomar Klant is Koning kaart gebruiken die gelinkt is aan
onze vereniging.
Het eerste kwartaal van 2022 was de opbrengst € 128,-.
Dus jullie moeite is het zeker waard!1
Wilt u ook DVV helpen?
Neem een “Klant is Koning” kaart en link deze aan DVV.

De verenigingscode is: DVBR2021

Te koop
We hebben een “tuinkist” over.
Hij heeft vorig “Corona voorjaar” 2 weken op het LSVV complex gestaan als materiaalkist
voor de buitentrainingen van de jeugd. Dat is nu niet meer nodig, en we gaan ervan uit dat
we dat soort buitentrainingen niet meer gaan geven.
De afmetingen zijn: 119x48x60 cm. (zie ook foto)

Dus, zoekt u een mooie kist, neem contact met onze secretaris via 0226-312074 of via het
infoformulier op de website.
We vragen €40,- maar meer bieden mag natuurlijk ook.

SUMMERMOVES 2022
Beste leden,
Ook dit jaar gaan we samen met TTL naar SUMMERMOVES. Lijkt het je leuk om een week
lekker op kamp te gaan dan is dit je kans. In de bossen van Beekbergen ligt een fantastisch
kampterrein verscholen waar dit allemaal plaats vindt.
De week is van 14 - 20 augustus met ZomerKamp (ZK) - DansKamp (DK) - GymKamp (GK)
Je kunt mee in verschillende leeftijdscategorieën te weten:
Sjoka 6 t/m 8 jaar (halve week) kosten € 140,-Joka 8 t/m 10 jaar (hele week) kosten € 280,-Tika 10 t/m 12 jaar (hele week) € 295,-Mika 13 t/m 15 jaar (hele week) € 295,-Ouka 16 t/m 18 jaar (hele week) € 295,-Voor Gym- Dans- of Freerunkamp geld een extra toeslag van: € 40,-Standaard wordt bij inschrijving € 20,- per deelnemer bij de ouders/verzorgers in rekening
gebracht, deze krijgt de hoofdboeker terug bij voldoende ingeschreven leiding via de club.
Deze bijdrage geldt niet voor Ouka's die op Zomerkamp of Danskamp gaan. De hoofdboeker
draagt na de kampweek zorg dat het terugbetaalde bedrag evenredig verdeeld wordt onder
de ouders/verzorgers. Meer informatie is te vinden op de website www.zoka.nl
Heeft uw zoon/dochter een vriend of vriendin die ook graag eens mee zou willen op kamp,
dan zijn jullie vrij om deze mail naar hen door te sturen.
Vermeld in de mail: naam, leeftijd, en soort kamp. Alle aanvragen ontvang ik graag via
ttlzomerkamp@hotmail.com
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Jacqueline Peijenburg 06-25441441
Met vriendelijke groet, Raimond de Boer.

