Sportvereniging Veenland
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Aan het begin van het seizoen in augustus 2016 was Veenland weer met veel afdelingen
van de partij op de Open Dag van het dorpscentrum Willisstee. Vooral Gymanstiek kon op
veel belangstelling rekenen.
Begin augustus 2016 ontvingen wij het bericht dat op 29 juli onze voormalige voorzitter,
afdelingscommissaris, vice-voorzitter en erelid Jan Regien overleden was. Een groep
Veenlanders heeft de crematiedienst in Utrecht bijgewoond.
De vrijwilligersavond op 5 november 2016 was een gezellig samenzijn in boerderij Veelust
te Wilnis. De ongeveer 40 vrijwilligers die actief zijn voor de vereniging zijn tijdens deze
avond voor hun inzet bedankt.
In het voorjaar van 2017 is er een overleg met het Willisstee-stichtingsbestuur geweest.
Voor het stichtingsbestuur is het van belang dat de faciliteiten zo efficiënt mogelijk
worden gebruikt, denk daarbij aan openingstijden, aanwezigheid beheerder, verwarming
en verlichting. De gebruikers willen graag op door hun gewenste momenten sporten of
bijeenkomen. Het is vaak een puzzel om deze wensen en belangen op elkaar af te
stemmen. Ook kunnen er onvoorziene veranderingen of ongemakken zijn. We hebben
vastgesteld dat goede en tijdige communicatie essentieel is en dat de meeste problemen
daarna vlot kunnen worden opgelost.
De jeugdtrainers en -begeleiders hebben in dit seizoen allen hun VOG’s aangevraagd en
ontvangen. Dit is gratis voor verenigingen en verloopt geheel via internet.
Op www.veenland.nl is voor iedereen het ‘beleid ongewenst gedrag’ te vinden.
Het beheer van het administratiesysteem is overgedragen van Dick Koeleman naar
penningmeester Martin Molenaar. Dick heeft dit sinds 2001 gedaan en wordt bedankt voor
zijn goede ondersteuning van dit systeem, dat voor Veenland van groot belang is.
Er zijn nieuwe Veenlandfolders gemaakt en deze zijn verspreid in de nieuwe Wilnisse
woonwijk Maricken. De wijk is nog in aanbouw en als er weer nieuwe straten af zijn, zullen
ook daar folders worden rondgebracht.
Net als in vorige jaren heeft in juni 2017 een aantal mensen voor Veenland meegedaan met
de Rabofietstocht. Dit heeft de afdelings- en clubkas gespekt met een interessant bedrag.
Sporters, de voorzitter en de secretaris wensen jullie een gezond en plezierig sportjaar
toe!
Mede namens de voorzitter Nico De Jong,
Secretaris Hans van Ankeren
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