
STICHTING DE ZEVENSPRONG  

Zoals eerder gemeld heeft Ronald Bisschop aange-

geven de rol van penningmeester te moeten beëin-

digen.  

Martien Beuning heeft zich bereid verklaard om die 

rol weer op zich te nemen. Weer, omdat Martien al 

vele jaren penningmeester was. 

En uiteraard zijn we hier erg blij mee. 

Per 15-05-2016 is de wijziging geformaliseerd bij 

de Kamer van Koophandel, ondertussen heeft ook 

de overdracht tussen Ronald en Martien plaatsge-

vonden. 

 

Martien heeft aangegeven dat hij omwille van in- en 

overzicht in de financiën de administratie centraal 

wil houden. Declaraties en bonnen, rekeningen en 

ontvangsten lopen via Martien. 

De deelnemersadministratie en ook de -incasso zul-

len door mij worden bijgehouden. Mutaties van 

deelnemers en vrijwilligers gaan dus via mij. 

Penningmeester 

Agenda 

Bollenband – Sassembourg 18-06-2016 

Bollenband – Rusthoff park 23-06-2016 

Special Olympics 01/03-07-2016 

Bestuursvergadering 05-07-2016 

Glind vakantie 09/16-07-2016  

Vaartocht 24-09-2016 

 

 

Nieuwsbrief  

 april  2016 

 

De Rolstoeldansers worden begeleid door Finy Jan-

sen en Gerrit Vreeken. Beiden doen dit met groot 

plezier en al een heeeel lange tijd. Maar desondanks 

worden Finy en Gerrit er ook niet jonger op en hoe-

wel we hopen dat we nog enige tijd gebruik mogen 

maken van hun kennis en inzet, is in overleg geko-

zen om uit te kijken naar een nieuwe instructeur 

(m/v).  

Je kunt hiervoor kosteloos een opleiding volgen tot 

gediplomeerd instructeur en praktijkervaring opdoen 

op de maandagavonden in ons clubhuis. 

Weet je iemand die dit aan wil en kan, dan verneem 

ik dat graag (franssnaar@outlook.com).  

 

Vacatures 

 

De Nieuwsbrief komt in de maanden juni en juli 

niet uit, i.v.m. vakanties!!!! 

 

Vakantiegangers: heel fijne vakantie !!! 
 

 

 

 

 

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen, 

Epco, Martien en mijzelf. We merken dat dit best wel 

een stevige wissel trekt op de beschikbare energie 

en tijd. 

We hebben eigenlijk nog behoefte aan een bestuurs-

lid die “vrijwilligers en activiteiten” als voornaamste 

aandachtsgebied krijgt.  

Het (zo af en toe) bezoeken van een activiteit, con-

tact houden met activiteiten leiders en vrijwilligers, 

weten wat er zoal speelt op de activiteit zijn grofweg 

de ingrediënten waarom het draait. 
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3 Sandra van Amersfoort Soos 

4 Ria Lengers Jeu de Boules 

8 Katja Geldof Bollenband 

10 Rianne van de Poll Zwemmen Lisse 

13 Will Duivenvoorden VT-club Hafakker 

13 Arco Kostelijk Zwemmen Lisse 

15 Fred Meijvogel Bollenband 

17 Caren Jansen Zwemmen Lisse 

21 Dennis Steenvoorden Zwemmen Noordwijk 

25 Co Jansen Zwemmen Lisse 

29 Nancy van Meeteren Zwemmen Lisse 
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Verjaardagen juni 

Staat jouw naam niet in de lijst, maar ben je wel 

jarig in juni, juli of augustus?  

Dan heb ik je geboortedatum dus niet, als je die 

zou willen doorgeven, graag……… 

2015 is afgesloten met een klein negatief resultaat. 

Op zich is dat niet zo erg, maar we moeten wel alert 

blijven op de penningen, er liggen wat kapers op de 

kust. Eén daarvan is de subsidieregeling die de Bol-

lenstreek gemeenten toepassen. Het kan zomaar dat 

die regeling wordt versoberd of zelfs ingetrokken en 

dat slinkt onze reserve drastisch. 

 

Nu is gebleken dat we voor de vrijwilligers vier at-

tenties kennen: 

1. Vrijwilligersdag. Een wat feestelijk getinte bij-

eenkomst waar alle vrijwilligers en hun partner 

welkom zijn. 

2. Vrijwilligersvergoeding. De activiteiten leider kan 

beroep doen op deze vergoeding en naar belie-

ven besteden. 
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Van de bestuurstafel…… 

3. Kerstattentie per activiteit. Er is per vrijwilliger 

een bedrag beschikbaar om rond de Kerst iets 

extra’s te doen (per activiteit). 

4. Kerstattentie vanuit het bestuur, in de vorm van 

een kaart met een aardigheidje. 

 

Op het overleg met de activiteiten leiders is besloten 

om de vrijwilligersdag eenmaal in de twee jaar te 

organiseren. De Kerstattentie vanuit het bestuur 

komt te vervallen, het lijkt immers een dubbele at-

tentie…. 

 

Dit jaar dus geen vrijwilligersdag, dat wil zeggen op 

centraal niveau. Laat het je vooral niet weerhouden 

om met de activiteit iets gezelligs te gaan doen….. 

Verjaardagen juli 

4 Wim Meulblok Zwemmen Lisse 

5 Dave Teeuwen Stijldansen 

6 Marianne Hielkema VT-club Hafakker 

12 Joyce Ligtvoet Zwemmen Lisse 

16 Freek Henneken Zwemmen Noordwijk 

17 Sonja van de Poll Zwemmen Lisse 

17 Susanne van der Vlugt Bollenband 

19 Shannon van Leeuwen Zwemmen Lisse 

21 Ina Arrachart Nordic Walking 

 

Verjaardagen augustus 

13 Gerda de Wolf Zwemmen Lisse 

15 Coby Rusman Stijldansen 

17 Arjan van Zanten Glind vakantie 

18 Sandra Koek Glind vakantie 

20 Diny van der Vlugt Bollenband 

21 Ton Jakobs Zwemmen Noordwijk 

24 Finy Jansen Rolstoeldansen 

26 Yvette Kaandorp Soos 

26 Joep Verbeek Zwemmen Noordwijk 
 

 

  

  

  

  

  

  


