
Gymnastiekvereniging 
Velocitas Gouda 
 
p/a Doelenstraat 12 
2801 PX Gouda 
(0182)  511042 
secretariaat@velocitasgouda.nl 
www.velocitasgouda.nl 

VeloFLITS! 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Aan de leden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden van GV Velocitas, 
   
Op 14 april 2015 zal de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze vereniging gehouden worden. Aanvang is 
20.15 uur. We houden de jaarvergadering  in de vergaderzaal op de 1e verdieping in  de Mammoet  te Gouda. U 
bent allen van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.  
  
De agenda voor deze avond is: 
1 Opening  
2 Mededelingen 
3 Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering  15 april 2014 
4 Jaarverslag 2014  
5 Verslag kascommissie 
6 Vaststelling contributie 2015-2016 
7 Verkiezing bestuur  
8 Benoeming commissies 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 
  
Er is versterking gewenst van het bestuur en van commissies. We zoeken algemene bestuursleden, mag ook met 
het oog op een specifieke rol, we zoeken iemand die zich met fondsenwerving bezig wil houden, enkele personen 
die evenementen willen organiseren (clubdag, Velociade, deelname aan zomerkamp, pietengym, enz.). Ook zou 
iemand die de zaalhuur coördineert en iemand die vrijwilligers coördineert welkom zijn, net als versterking van 
de communicatiecommissie. Er is kortom voor iedereen wel iets van zijn of haar gading te doen. Wie zich in wil 
zetten om de vereniging vooruit te helpen, wordt verzocht zich te melden bij de voorzitter van het bestuur, 
Richard Eertman. Dat kan via voorzitter@velocitasgouda.nl of telefonisch 0182-679627. 
  
Indien u de stukken voor de vergadering per e-mail wilt ontvangen, laat dit dan s.v.p. weten via 
secretariaat@velocitasgouda.nl. Er zullen ook enkele papieren exemplaren beschikbaar zijn op de vergadering. 
  
Graag tot ziens op 14 april in de Mammoet. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Mariëtte Bilius   Telefoon: 0182-511042 ('s avonds en in het weekend) 
Secretaris GV Velocitas Gouda  e-mail: secretariaat@velocitasgouda.nl 

Agenda 
4 april  - regiowedstrijd B-selectie 
6 april – 2e Paasdag, geen lessen 
11 april - regiowedstrijd B-selectie 
11/12 april – halve finale Turnen Heren 
14 april – Algemene LedenVergadering 
25 april – finale 4e divisie Turnen Heren 
25/26 april – halve finale Turnen Heren 

Colofon 
Deze VeloFLITS! is een uitgave van gymnastiekvereniging Velocitas en wordt samengesteld door de 
communicatiecommissie: communicatie@velocitasgouda.nl 
 
Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen de nieuwsbrief en de VeloFLITS! vorm te geven. Interesse? 
Neem met ons contact op voor meer informatie! 
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