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Geachte (ouders/verzorgers van) leden van GVL,
Op 27 juni sluiten we het lopende seizoen af met de Clubkampioenschappen. Een dag vol activiteiten waar veel
vrijwilligers zich voor inzetten. Een dag waarbij GVL laat zien welke enorme ontwikkeling de leden hebben gemaakt.
Een ontwikkeling die ook zichtbaar is door de vele prijzen de afgelopen KNGU-wedstrijden zijn behaald, op alle
niveaus, jongens en meisjes. Ook voor volgend jaar wil GVL werken aan die ontwikkeling. Dit en persoonlijke agenda’s
van de leiding maakt dat er kleine wijzigingen in het lesrooster zullen moeten optreden. Op dit moment hebben wij
echter nog geen bevestiging van de gemeente ontvangen over de aangevraagde lesuren in de zalen. Zodra dit bekend
is zal de leiding bespreken met de leden welke lessen en niveaus voor een ieder gelden in het komend seizoen 20152016. Natuurlijk is deze informatie dan ook op de site van GVL beschikbaar.
Ondanks onze inspanningen is het nog niet gelukt de leiding aan te vullen. Zo kennen we nog steeds een vacature voor
de meisjes 5e en 4e divisie. De belangstelling voor het free-runnen is zodanig dat aldaar uitbreiding gewenst is.
Ook op het niveau van assistentie kunnen we uitbreiding gebruiken.
Mocht u ons kunnen helpen met onze zoektocht, dan vernemen wij het graag.
Op 23 april heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Het was fijn vast te mogen stellen dat de
belangstelling groter was dan het voorgaande jaar. Voor de goede orde is het verslag van deze vergadering
bijgevoegd. Ook de uitwerking van de in de vergadering vastgestelde veranderingen rond de contributie treft u in de
bijlage aan.
Het bestuur is nog steeds niet op sterkte, dat maakt het lastig de ambitie om alles beter te laten verlopen waar te
maken. We weten ons gelukkig gesteund door ouders en leiding die zich enorm inzetten, maar alles bij elkaar heeft
GVL op dit moment te weinig mankracht.
Zo mist het bestuur nog een secretaris en een algemeen bestuurslid
De secretaris is nodig voor de verslagen van de bestuursvergaderingen, maar vooral voor de sturing en
correspondentie van de vragen die we krijgen, afspraken met derden, afspraken met de gemeente et cetera.
Een algemeen bestuurslid met de taak van ‘personeelsfunctionaris’ wordt gezocht voor de juiste aandacht voor
personeels-aspecten. Denk aan contracten, gewijzigde wetgeving, opleiding et cetera.
Het bestuur mist ook een algemeen bestuurslid voor de ondersteuning van verschillende verenigingsactiviteiten (als
zoeken naar sponsoren, begeleiding acties.
Het komend seizoen wil het bestuur proberen een team van vrijwilligers te organiseren voor de hulp bij de diverse
activiteiten. Denk aan het schoonmaken van onze zaal, sponsoren zoeken, het (veelal binnen Lelystad) incidenteel
verhuizen van toestellen, het op- en afbouwen daarvan, et cetera.
Het bestuur en de leiding zullen ouders/verzorgers en leden actief benaderen, hopelijk bent u bereid de vereniging te
helpen.
Namens het bestuur wens ik u een fijne zomer toe. Graag zien wij u het komend seizoen weer.
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