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We vallen gelijk maar met de deur in huis: “we moeten de broekriem aanhalen en we
hebben meer hulp nodig om goed te kunnen besturen.”
In de extra ledenvergadering van 15 mei jl. zijn de volgende (bezuinigings)maatregelen meegedeeld:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Het G-gym uur wordt per 1 juli 2017 beëindigd wegens te weinig deelname.
De ‘knipkaarten’ worden met ingang van het nieuwe seizoen afgeschaft.
Kaarten die nog niet vol zijn kunnen in het nieuwe seizoen worden
opgemaakt. Daarna wordt er contributie in rekening gebracht.
De contributie voor Bewegen voor Ouderen en Galm+ wordt ingaande 1 juli
2017 verhoogd naar € 65,00 euro per half jaar, exclusief bondscontributie.
Het turnuur en de les Ouder & Kindgym hebben extra leden nodig. Hiervoor
komen extra inspanningen van het bestuur in samenwerking met de leden.
Als het doel op 1 januari 2018 niet is bereikt neemt het bestuur de beslissing
om deze uren alsnog te schrappen.
Het inschrijfgeld wordt ingaande het nieuwe seizoen verhoogd naar € 7,50.
Voor de werving van extra volwassen leden wordt er in het nieuwe seizoen
een proefabonnement aangeboden van 8 lessen voor € 40,00. Dit
abonnement kan voor alle volwassen lessen gebruikt worden om te
ontdekken welke les het beste bij iemand past.

Voorzitter legt functie tot nader order neer.
Wie neemt het over? Wie helpt ons?
Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Esther Dol tot nader order haar
voorzittersfunctie en bestuursactiviteiten neergelegd. Secretaris, Hannie
Bankert, neemt voorlopig waar als voorzitter. Het bestuur bestaat nu nog maar
uit twee mensen, een secretaris/voorzitter en penningmeester. Wie komt ons
helpen? We zijn blij met alle hulp! Je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan onze club
wilt en kunt besteden. We vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Als
we de taken kunnen verdelen blijft een vrijwillige bestuursfunctie voor iedereen
interessant en behapbaar. Wil je meer informatie? Je kunt Hannie bereiken op
06-22125686 of met haar mailen via secretaris@vekwik.nl.
Turnen voor dames iets voor jou?
Heeft turnen jouw interesse? Dan kun je op woensdagavond van 18.45 tot 19.45
uur bij het turnuurtje voor dames terecht in de gymzaal van de Zeevaartschool.
Het maakt niet uit of je wel of niet geturnd hebt.
Een klein groepje dames van verschillende leeftijden zijn wekelijks actief. Eerst
flink aan de conditie werken en dan nog een of twee turntoestellen. Je turnt
uiteraard op je eigen niveau. Het is een heel gezellig uurtje! Probeer gewoon
eens twee gratis proeflessen. Of je koopt in het nieuwe seizoen het
proefabonnement van 8 lessen voor 40 euro. Hiermee kun je ook andere lesuren
uitproberen.

Strandwandeling
Loop je op vrijdag 7 juli met ons mee over het strand van Bergen naar Egmond?
Neem gerust iemand mee, want ook niet-leden zijn van harte welkom. We
vertrekken om 18.00 uur vanaf de Prins Bernardlaan (ingang begraafplaats). Na
een stevige wandeling in je eigen tempo kun je in Egmond aan Zee in Restaurant
Westenwind koffie of thee bestellen met gebak naar keuze. Om circa 23.00 uur
arriveert de bus weer in Enkhuizen. De kosten voor dit sportieve en gezellige
uitje zijn € 13,50 per persoon. Aanmelden kan bij Jannet Edel via
jae@quicknet.nl of 0228-316 823.
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Bowlen
Op donderdag 13 juli zijn de volwassen leden van harte welkom om mee te gaan
bowlen bij Happy Days in Grootebroek.
We vertrekken om 18.30 uur op de fiets vanaf de Koepoort. We bowlen van
19.00 tot 20.00 uur met daarna een kopje koffie/thee met gebak.
De kosten zijn € 11,00 per persoon. Je kunt je opgeven bij Karin Bos via
06-13475268.
Sprookjeswonderland
Kinderen van 3 tot en met 7 jaar kunnen op woensdag 12 juli van 13.30 tot 16.00
uur met Vek-Wik vrijwilligers naar Sprookjeswonderland. Ook de peuters van
Ouder & Kindgym zijn van harte welkom, maar misschien kan mama of papa dan
beter meegaan. De kosten zijn € 1,25 voor kinderen die een jaarkaart van
Sprookjeswonderland hebben. Denk er dan wel aan om het abonnement mee te
nemen. Andere kinderen betalen € 7,00. Voor drinken en iets lekker wordt
gezorgd.

Discozwemmen
Op vrijdag 14 juli van 19.15 tot 21.30 uur is de Vek-Wik jeugd van 8 tot en met
13 jaar van harte welkom bij een avondje discozwemmen in Zwembad
Enkhuizerzand. De Vek-Wik vrijwilligers zorgen voor iets lekkers en houden
toezicht. De kosten zijn € 5,50 inclusief drinken en wat lekkers.
Voor de jeugdactiviteiten zijn inmiddels de uitnodigingen in de les uitgedeeld.

Zomeravond fietstocht
Zoals gebruikelijk maken de volwassen leden als afsluiting van het seizoen nog
een lekkere avondfietstocht. Dit doen we op woensdagavond 19 juli. We steken
onderweg ergens op voor koffie of thee. Voor de lekkere trek eventueel met
gebak. Je betaalt zelf je consumptie.
Lia Snoek zorgt weer voor een mooie route en reserveert de tafeltjes in het
restaurant of op het terras. Fiets je gezellig mee? We starten om 19.00 uur bij de
Zeevaartschool op de Kuipersdijk. Je kunt je opgeven in de les, bij de leiding.

Prettige vakantie!
Ieder jaar stoppen we een week eerder dan de schoolvakanties. De laatste
lessen van dit seizoen zijn dus op zaterdag 15 juli.

We wensen iedereen een fijne zomervakantie. Lekker
genieten, uitrusten en opladen! We beginnen weer op
maandag 4 september.
Heb jij iets te melden voor de volgende nieuwsbrief of voor op de website? Heb je vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief? Mail ons gerust via info@vekwik.nl.
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