Aan de leden, ouders / verzorgers van leden
en (assistent) Instructeurs
van Gymnastiekvereniging de Brug
te Heteren.
Heteren, 11 maart 2018
Beste allemaal,
Het bestuur van gymnastiekvereniging de Brug is op 1 maart jongsleden bijeen
geweest. Tijdens die vergadering hebben we het volgende geconstateerd.
Ondanks het feit dat wij onze zorgen over het functioneren van onze vereniging
en met name van het bestuur aan eenieder hebben duidelijk gemaakt in onze
brief van 20 januari 2018, heeft dit niet geleid tot voldoende aanmeldingen van
mogelijke bestuursleden. We mochten slechts één concrete aanmelding
ontvangen.
Dit is, gezien het aantal vertrekkende bestuursleden niet voldoende om onze
vereniging te laten functioneren. We hebben op 1 maart wederom moeten
constateren dat inhoudelijke zowel als praktische zaken met steeds minder
bestuursleden gedaan moet worden. Daarnaast stapelen de uitdagingen zich op:
een teruglopend ledenaantal, een aantal groepen die qua ledenaantal niet
rendabel zijn, aangezegd vertrek van instructeurs, grotere aantallen turnsters die
met wedstrijden meedoen (wat dan ook weer geregeld moet worden), kortom de
druk op het bestuur neemt steeds meer toe. We vrezen dat, met het aangezegde
vertrek van een aantal bestuursleden aan het einde van het seizoen, dat in het
komende seizoen niet meer gaat lukken.

Als voor de Algemene Ledenvergadering van de Brug op
18 april geen 3 (of meer) nieuwe bestuursleden
aangemeld hebben voor de functie van voorzitter,
penningmeester en portefeuille algemene zaken,
betekent dit dat we op die ALV het besluit moeten
nemen om GV de Brug op te heffen.
Het bestuur zal tot dat moment lopende zaken blijven afhandelen. Op de ALV
zullen nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk regelement worden
voorgelegd. Het bestuur heeft de afgelopen periode veel tijd gestoken om die
statuten en het regelement te vernieuwen. Daarnaast gaan we op een andere
manier kijken naar de toekomst van de Brug o.a. door een fusie met andere
verenigingen te onderzoeken. Dat zal in ieder geval betekenen dat de Brug als
zelfstandige Heterense vereniging verdwijnen zal. Dat betreuren we ten zeerste.
Indien u of een van uw kennissen vindt dat de Brug een plek verdient in het
maatschappelijk scala van voorzieningen in Heteren, moet dat ook zijn
afspiegeling vinden in het aantal mensen dat dit mogelijk wil maken.
We hopen dat we vóór de bestuursvergadering van 4 april de nodige
kandidaatsbestuursleden mogen verwelkomen. Met degene die zich aangemeld
heeft zullen we voor die datum contact opnemen. Nieuwe kandidaten kunnen

zich aanmelden via secretariaat@gvdebrug.nl of telefonisch bij de secretaris José
van Rijn 0644874877 / 0264743587.
Namens het bestuur van GV de Brug,
Met vriendelijke groet,
Jan Castelein, voorzitter

