Nieuwsbrief van het Verenigings Bestuur (VB) GSVHeemstede, mei 2022

Beste leden en ouders/verzorgers jeugdleden sectie Gymnastiek & Dans
Het is zeker niet gebruikelijk dat het VB op deze wijze contact met haar leden zoekt, maar er is een
zeer goede reden om het ditmaal toch te doen. Wij willen een erg belangrijk issue met u delen, een
zaak die alle leden van uw sectie raakt.
Voorzitterschap en bestuurlijke invulling sectie Gymnastiek en Dans
Zoals u wellicht al bekend is, wordt de sectie G&D al jarenlang bestuurd door slechts één persoon
en dat is Ina Roest. Ina heeft dit in het verleden op zich genomen en heel veel werk in haar eentje
gedaan. Alle overige secties hebben normaliter minimaal 3 bestuursleden, maar Ina deed de grote
sectie bestuurlijk in haar eentje. Dit was al jaren een kwetsbare situatie en wij zijn haar zeer
dankbaar voor haar uitstekende werk.
Ina’s gezondheidstoestand is aanleiding geweest voor haar om het voorzitterschap aan het einde
van het huidige seizoen neer te leggen.
Dit betekent een groot probleem voor ons als verenigingsbestuur, maar ook voor u als lid van de
sectie G&D!
Zonder Ina, maar in bredere zin zonder bestuur van een sectie, is het vrijwel onmogelijk om
uw favoriete lessen te plannen, contact te hebben met de gebouwbeheerder, sportleiders te
vinden, vervanging te regelen, begroting en contributievoorstellen te maken enz.
Dringende oproep deel te nemen aan het bestuur van de sectie G&D
Al het werk voor GSV-Heemstede bestaat uit vrijwilligerswerk met als doel onze vereniging, die
bijna 77 jaar bestaat, voort te laten bestaan omdat deze in een zeer grote behoefte voorziet.
Zonder bestuur is de sectie stuurloos en zal de vraag zijn hoe we de sectie kunnen laten
voortbestaan. Vanzelfsprekend zullen wij als VB trachten zo veel als mogelijk de sectie op de rails te
houden, maar de ontstane situatie is zeker niet ideaal.
Wij doen als Verenigingsbestuur en als voorzitters van de andere secties dan ook een dringende
oproep aan u om in overweging te nemen plaats te nemen in het sectiebestuur G&D. Andere
wegen die wij in het verleden hebben bewandeld zijn helaas op niets uitgelopen.
Vanzelfsprekend zullen het VB en de andere voorzitters voorzien in een adequate begeleiding en
Ina zal een ‘warme overdracht’ verzorgen.
Aanmelding
Graag zien wij uw aanmelding voor een bestuursfunctie bij de sectie G&D tegemoet via onze
secretaris Hans van Haarlem via secretarisgsv-heemstede@hotmail.com
Natuurlijk kunt u uw vragen op hetzelfde e-mailadres stellen, over de functie(s) of wat dan ook wat
voor u van belang is om te weten.
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Wij hopen van harte, mede namens alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden van de
sectie Gymnastiek & Dans, dat er aanmeldingen zullen komen om te helpen.
Alvast onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,

René Akerboom
Voorzitter VB GSV-Heemstede
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