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Nieuwsbrief ontwikkelingen SV Balans
Beste leden en ouders/verzorgers van leden van Sportvereniging Balans,
Zoals bij elke vereniging zijn er ontwikkelingen waarvan het goed is dat ook de leden en ouders daar van op
de hoogte zijn. Onderstaand wordt beknopt weergegeven wat de laatste ontwikkelingen binnen SV Balans
zijn. Daarnaast willen wij bij een aantal onderwerpen graag een beroep op je doen.

Uitvoering
Voor het najaar van 2015 stond een Uitvoering van SV Balans gepland. Deze gaat helaas door meerdere
factoren niet door. Wat nu? In overleg met de gemeente Bedum hebben wij 26 maart 2016 vastgelegd als
datum voor de Uitvoering in de sporthal de Beemden. Dit blijkt de eerstvolgende datum te zijn dat de sporthal
beschikbaar voor ons kan zijn en waarvan wij vinden dat het een geschikte datum is. In november willen wij
met verschillende commissies de voorbereidingen gaan starten. Als je het leuk vindt om ook mee te helpen
bij de organisatie, meld je dan zsm aan!

Buik, Billen en Benen
Begin dit jaar hebben wij een onderzoek laten uitvoeren door studenten van de Hanzehogeschool over onze
vereniging SV Balans. Zij hebben gekeken naar ons bestaansrecht, de aangeboden sporten, kwaliteit trainers,
bestuur, inzet vrijwilligers, doelgroepen, etc. Daar kwam uit naar voren dat wij nauwelijks sporten aanbieden
voor mensen in de leeftijdscategorie 20 t/m 50 jaar. Mede daardoor hebben wij besloten om in oktober 3 gratis
trainingen BBB te organiseren. De eerste les start op dinsdag 6 oktober van 18:30 – 19:30 in de gymzaal de
Vlijt en wordt gegeven door één van onze trainers, Claire van der Laan. Voor meer informatie kun je terecht
op onze website www.balansbedum.nl. Lijkt het bovenstaande jou ook leuk, kom dan vrijblijvend in
oktober mee doen! Bij voldoende animo gaat de groep na oktober door!

Personele ontwikkelingen
Ø Onlangs heeft Jolanda Groenewold aangegeven op korte termijn te gaan stoppen met het lesgeven aan
de turngroepen junior 1 en senioren. Na ruim 20 jaar betrokken te zijn geweest bij onze vereniging, en
de laatste jaren met veel plezier lesgegeven, is het tijd voor haar om SV Balans los te laten. Zodoende
zijn wij als vereniging nu hard op zoek naar een vervanger. Ben jij of ken jij een (gediplomeerd)
turntrainer die wel interesse heeft om Jolanda te vervangen, dan horen wij het graag!
Ø Begin dit jaar heeft Erik Tammeling aangegeven te willen stoppen met het geven van jongensgym. Hij
wil zich meer focussen op (selectie) toestel turnen. In gezamenlijk overleg hebben wij toen besloten
dat het mooi zou zijn als de nieuwe trainer van de Free Running groep, die wij willen opstarten, ook
de jongensgym zou gaan geven. Meerdere pogingen om een geschikte trainer te vinden om een Free
Running groep op te zetten zijn niet geslaagd: deze trainers zijn helaas lastig te vinden. Zodoende
hebben wij nu besloten om eerst een vervanger voor Erik voor de jongensgym te zoeken. Daarnaast
hopen wij in 2016 alsnog Free Running op te gaan starten. Ben jij of ken jij een (gediplomeerd)
trainer in sport&beweging, die wel interesse heeft om Erik te vervangen, dan horen wij het
graag!
Ø Recent heeft Marjan Groenewold aangegeven bij de volgende Algemene Ledenvergadering haar
bestuursfunctie neer te leggen. Zij blijft als gediplomeerd jurylid wel betrokken bij onze vereniging,
maar geeft haar bestuursfunctie op. Kom jij het bestuur van SV Balans versterken?

Groei aantal turnleden geeft luxe probleem
In september houdt onze vereniging een open lesmaand. Gedurende deze maand kan iedereen gratis
deelnemen aan de lessen van SV Balans. In de afgelopen weken hebben wij veel nieuwe potentiële leden bij
de turngroepen gezien en de verwachting is ook dat een groot aantal hiervan lid gaan worden. Doordat de
turngroepen junioren 1, 2 en 3 al redelijk vol zaten, hebben wij besloten die groepen anders te gaan indelen: op
leeftijd & niveau en een nieuwe turngroep op te zetten. Dit is nodig om de persoonlijke aandacht voor iedere
turnster en de kwaliteit van de turnlessen te kunnen blijven waarborgen.
Concreet betekent dat het volgende:
Ø Claire van der Laan, trainster van de vrijdag turngroepen, gaat vanaf dinsdag 6 oktober 2015 van
17:00 - 18:30 ook lesgeven aan turnsters in de leeftijdscategorie 6 t/m 8 jaar;
Ø De volgende indeling hebben wij in gedachten:
o De maandaggroep junioren 1, wordt Turnen 2: met name turnsters in de leeftijdscategorie 8
t/m 10 jaar;
o De maandaggroep senioren, wordt Turnen 4: met name turnsters in de leeftijdscategorie 10
t/m 16 jaar;
o De dinsdaggroep Turnen 1, is een nieuwe groep: met name turnsters in de leeftijdscategorie 6
t/m 8 jaar;
o De vrijdaggroep junioren 2, wordt Turnen 3: met name turnsters in de leeftijdscategorie 8
t/m 10 jaar;
o De vrijdaggroep junioren 3, wordt Turnen 5: met name turnsters in de leeftijdscategorie 8
t/m 14 jaar.
Ø De trainsters Jolanda & Claire, zullen de komende twee weken bij uw dochter aangeven in welke
groep zij haar vanaf oktober verwachten. Daarbij zal rekening worden gehouden met leeftijd, niveau
en uiteraard onderlinge vriendschappen. Mocht een mogelijke wijziging van de huidige trainingstijden
door privé omstandigheden niet mogelijk zijn dan verandert er niets voor uw dochter;
Het zou erg mooi zijn als de eerste vier turngroepen evenredig verdeeld zouden kunnen worden, maar
daar hebben wij wel de medewerking en flexibiliteit van jou en je ouders, voor nodig.

Tumblingbaan
Zoals al voor de zomer is aangegeven hebben wij een bijdrage toegekend gekregen van het Loket
Leefbaarheid (NAM) voor de aankoop van een Tumblingbaan. Dit bedrag is nu ook ontvangen. Daarnaast
hebben wij plaatselijke ondernemers benaderd om middels een sponsorbijdrage hun logo op de Tumblingbaan
te laten vereeuwigen. De planning is om eind deze maand tezamen met de turnvereniging LSV een tweetal
Tumblingbanen te bestellen.

Grote Clubactie 2015
Volgende week worden de intekenlijsten voor de Grote Clubactie weer uitgedeeld. Zoals elke vereniging ziet
ook SV Balans graag wat extra geld tegemoet. Dit om de contributies op een redelijk peil te houden en ook
nog eens iets extra’s voor onze leden te kunnen doen. In de afgelopen jaren hebben wij voor een
Tumblingbaan gespaard en deze zal in het najaar ook daadwerkelijk worden gekocht. Dit jaar zouden wij
graag wat materialen aankopen bijv. een Plankoline of een balkverbreding. Wat wij daadwerkelijk kunnen
kopen is enerzijds afhankelijk van de opbrengsten en anderzijds afhankelijk van wat jullie graag willen. Help
je ons met zo veel mogelijk loten verkopen?

Met sportieve groet Trainers & Bestuur van SV Balans

