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Sluitingsdatum seizoen
Sluiting de Bam
Sluiting BEA sportcomplex

30 jaar “ de Pomp”
Uitbreiding bestuur
Korting bij deelname aan
meerdere sportgroepen
Bijlagen, 6 stuks

ma 21 december t/m zo 3 januari 2016
do 24 december t/m zo 3 januari 2016

2.

Huisregels BEA
Vanuit de directie van het Sportcomplex BEA zijn er nieuwe gedrags- en veiligheidsregels
opgesteld. De begeleiders zijn geïnformeerd en hebben een kopie van deze regels in hun
map.
Het betreft een:
 Alarmwijzer Medische Noodzaak in Sportcomplex BEA
 Gebruikers instructie voor de beweegbare bodem in het zwembad:
 Aanpassing van de huisregels die het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten
De nieuwe regels worden in de bijlagen meegestuurd.

3.

Ledenvergadering 2016
De ledenvergadering is in een andere week van april gepland dan u gewend bent.
Het blijkt dat het Longfonds in diezelfde week het jaarlijks te houden reisje heeft
gepland waardoor veel leden niet op de ledenvergadering van “ de Pomp”
aanwezig kunnen zijn. De datum voor de volgende ledenvergadering is vastgesteld
op: 12 april 2016.
De locatie en tijd worden nog bekend gemaakt. U kunt de datum alvast in de
agenda zetten.

4.

AED in de Bam
De AED is inmiddels aanwezig in de BAM als er gesport wordt en drie leden van de
groep zijn geïnstrueerd door het bedrijf en kunnen de AED bedienen. De AED
wordt na afloop van het sporten mee naar huis genomen.

5.

Rebecca en de maandaggroep
De aankondiging dat Rebbeca Wagenmakers de maandag groep overneemt is
vergezeld gegaan van een verkeerde letter aanduiding van de groep:
Dit moet zijn MS2

6.

Registratieformulier
Binnenkort worden de rode en groene stickers waardoor u kenbaar kunt of u wel of
niet gereanimeerd wil worden aan de begeleiders uitgegeven. De begeleider vraagt
u nogmaals naar uw standpunt en plakt de daar bij horende sticker op uw
registratieformulier. ( zie de vorige nieuwsbrief) Mocht u daar nog vragen over
hebben; mail of bel dan met de secretaris.

7.

30 jaar “ de Pomp”
Uw vereniging bestaat dit jaar 30 jaar!
Wij willen dit jubileum een feestelijk tintje geven en nodigen u daarom uit om dit met
het bestuur te vieren op:

Zaterdag 12 december a.s.
Onze penningmeester zoekt nog naar een toegankelijke locatie; u hoort dit
binnenkort van het bestuur.
8.

Uitbreiding bestuur.
Het bestuur heeft al heel vaak een beroep op de leden gedaan om het bestuur te
versterken. Daar is jammer genoeg tot nu toe geen reactie op gekomen.!
De situatie wordt langzamerhand toch nijpend. Een gedeelte van het bestuur de
leeftijd bereikt waarop het verstandig is om de verantwoordelijkheden over te
dragen en er zijn bestuursleden die door ziekte en werk het besturen te zwaar
vinden worden.
Het bestuur heeft het plan opgevat om voor de functies van secretaris,
penningmeester, ict verantwoordelijke en voorzitter een buddy voor iedere functie
aan te stellen zodat bij plotselinge ziekte de functie overgenomen kan worden door
de buddy.
We moeten reëel blijven: we zijn per slot een patiënten vereniging!
Als er geen hulptroepen uit de vereniging naar voren komen dan kiezen we met
elkaar wel voor een instabiele bestuurssituatie!
Kennelijk vindt u dat het wel goed gaat in het bestuur en reageert u daarom niet op
de oproepen.
Maar kiest u er dan ook voor dat de vereniging straks niet meer bestuurbaar is
omdat er bij calamiteiten geen vervangers voor de bestuurfuncties zijn???
Dat kunnen wij als huidig bestuur ons niet voorstellen van doorgaans betrokken
leden!
Misschien werkt deze alarmbel!
Neem dan contact op met de secretaris, Henk Keijzer of met de voorzitter Winny
Strijbosch.
Op dit moment werkt Henk Drent zich al in om samen te werken met de
penningmeester Jan Nieborg.
Het bestuur rekent op positieve reacties!

9

Korting bij deelname aan meerdere sportgroepen.
Het bestuur heeft besloten om leden die aan meerdere sportgroepen deelnemen
per volgend contributiejaar een korting op de 2e of 3e sportgroep te geven van 50%!
Dit stimuleert leden wellicht tot het deelnemen aan meerdere sportgroepen.
Deze korting geldt voor de proefperiode van twee jaar. Deze mededeling wordt ook
opgenomen op de website.

10.

Bijlagen.
Als bijlagen treft u aan:

Brief over gebruikersinstructies van Beatrixoord
Huisregels sportcomplex van Beatrixoord
Begeleidersinformatie sportcomplex Beatrixoord
Alarmwijzer Beatrixoord
Gebruiksinstructies voor de beweegbare vloer van het
zwembad in Beatrixoord
Activiteitenkalender 2016

