NIEUWSBRIEF MEI 2020
Allereerst hopen wij dat jullie en iedereen die jullie dierbaar is nog gezond zijn. Wij wensen een ieder
veel gezondheid en sterkte. Dank voor jullie begrip dat wij heel abrupt, net als andere verenigingen,
onze activiteiten voor dit seizoen (tot nu toe) hebben moeten staken.

Digitale Algemene Ledenvergadering woensdag 3 juni 19.30 uur
Wij gaan onze jaarlijkse algemene vergadering deze keer via de digitale snelweg organiseren. Alle
leden zullen op hun bij ons bekende e-mailadres een link ontvangen om in te loggen. Separaat
ontvangt u onze concept agenda. Twee weken voor de ALV zullen wij het jaarverslag 2019 en het
financieel jaarverslag toezenden. We hopen veel leden te mogen begroeten op 3 juni.

Alternatief sporten (turnen en rope skippen)
Op 21 april hoorden we van de minister-president dat kinderen tot 12 weer buiten mogen sporten.
Kinderen tussen 12 en 18 mogen dat ook, maar moeten 1,5 meter afstand bewaren. (Assistent)trainers
mogen geen fysiek contact hebben met de sporters. Daarbij mag er in principe alleen gesport worden
op buiten locaties die een sportbestemming hebben.
OdisGym heeft , zoals jullie weten, alleen binnensporten. Toch hebben wij gemeend om naar
alternatieven te zoeken. Onze trainer Pascal neemt hierin het voortouw. Wij zijn in gesprek met de
gemeente en sportcoaches om een deel van het parkeerterrein naast Sporthal De Fuik tijdelijk
toegewezen te krijgen als buiten sportplaats. We zijn daarvoor ook in overleg met andere sportclubs
die van De Fuik gebruikmaken. Mocht de gemeente ons toestaan om van een andere buitenlocatie
gebruik te maken, dan zullen wij dat zeker overwegen.
Als wij het voor elkaar krijgen dat wij buiten bewegen aan mogen gaan bieden, dan ontvangen jullie
hierover dan nog een extra bericht.
Ons plan is sowieso dat we ouders alleen zullen toestaan hun kinderen te brengen. Zij dienen daarna
meteen weg te gaan om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. De attributen die we gebruiken, zullen
we na ieder beweegmoment ontsmetten. Kinderen zullen bij aanvang van het bewegen gevraagd
worden hun handen te wassen of gebruik te maken van ontsmettende handgel.
Alternatief sporten (Keep Moving en Pilates)
In de Whatsapp groepen die de trainsters met hun leden hebben, worden soms filmpjes en ideeën en
dergelijke gedeeld om in beweging te blijven. Kijk voor een Pilatesles ook op onze site. Trainster
Monique heeft een les gefilmd.
Helaas mogen we voor volwassenen nog geen sporten aanbieden. Zodra dit weer mag, zullen wij dat
weer gaan doen. We laten dat uiteraard dan weten. Mochten zich andere alternatieve aandienen, dan
horen jullie dit ook.
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COVID-19-Contributiekorting?
In de huidige COVID-19-periode loopt een groot aantal van onze vaste kosten door. Wij realiseren ons
dat onze leden, soms een fors aantal, trainingen niet hebben kunnen volgen. Daarom overwegen wij
om, afhankelijk van de financiële ruimte die we hebben danwel overhouden, onze leden een korting te
gaan geven op de contributie van het eerste halfjaar van komend seizoen. Het staat u natuurlijk vrij om
ons te steunen en af te zien van deze korting. De exacte hoogte van de korting en of wij de
mogelijkheid hebben deze te gaan toekennen, kunnen we pas na de COVID-19-periode berekenen.

Vacature ledenbeheer
Einde van dit sportseizoen stopt Ursula Hopman als ledenadministrateur. We
zoeken dus invulling voor deze functie.
Om de ledenadministratie te kunnen voeren is geen voorkennis vereist. Het
bestuur vergadert ca. 4 keer per jaar. De ledenadministratie is
verantwoordelijk voor de mutaties in het ledenbestand, het per kwartaal
(digitaal) verspreiden van de ledenlijst naar de trainers en het beheer van de
ledenadministratie-mailbox. Communicatie naar de leden toe kan eventueel door andere bestuursleden worden
uitgevoerd.
Laat de club niet zakken en kom ons helpen! Heb je belangstelling en/of vragen mail naar
voorzitterodisgym@gmail.com, secretarisodisgym@gmail.com.

Sponsorkliks
In deze periode wordt meer online gekocht. Doe je dat ook wel eens? Ga dan alstublieft eerst
naar https://www.sponsorkliks.com/
Op deze site staat een groot aantal webwinkels. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert
OdisGym een commissie op, terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra. Zodra onze
aanmelding bij Sponsorkliks is verwerkt, zullen wij het via een mailtje aan je laten weten.

Facebook
OdisGym heeft een Facebookpagina (getiteld ODIS) waar wij ook wetenswaardigheden op delen. Zo
vind je er challenges om in conditie te blijven.

Juryleden turnen
We zijn altijd op zoek naar nieuwe juryleden. De KNGU is nu bezig om deze cursussen ook online te
gaan geven. Overweeg je ook jurylid te worden? Mail dan naar trainster Linda via
trainersodisgym@gmail.com.
Met sportieve en gezonde groet,
Bestuur OdisGym
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