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NIEUWSBRIEF november 2017 

 
 

Nieuwe bestuursleden gezocht.  
Momenteel bestaat het bestuur van OLVO uit  6 bestuursleden. Dit is een ongewenste situatie in 
geval er sprake is van discussiepunten waarover gestemd moet gaan worden.  
Daarnaast heeft Roelof Wichers aangegeven na de huidige zittingsperiode definitief te stoppen. Om 
continuïteit te garanderen,  is het gewenst dat er tijdig een nieuwe penningmeester ingewerkt kan 
worden.  Daarom zijn wij dus opzoek naar 2 bestuursleden; 1 algemeen lid en 1 die het 
penningmeesterschap van Roelof wil overnemen. Mocht je het leuk vinden om je in te zetten voor 
onze vereniging, meld je dan aan bij Roelof Wichers (tel. 3765368). 

 
SponsorKliks 
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan uw sponsordoel, zonder dat het u 
een cent extra kost!  Op de website van OLVO (www.olvo-wezep.nl) staat een button. Als u daar op 
klikt komt u op de site van SponsorKliks welke gelinkt is aan cgv OLVO.   
 
Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en uw sponsordoel 
ontvangt geld in de clubkas. 
Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, 
Coolblue, Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat 
dan ook naar uw sponsordoel. En nogmaals, het kost u niets extra!  
 
Wilt u uw sponsordoel ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen 
doet via de SponsorKlikspagina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor uw sponsordoel directe 
inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan 
andere mensen die uw sponsordoel een warm hart toedragen.  
 

Hoe werkt het?  
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 
gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van uw sponsordoel. Of u nu 
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u 
betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert uw 
sponsordoel hier direct van!  
 

Waarom SponsorKliks?  
SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de hoge omzetten die wij leveren bij de meeste 
winkels in het hoogste commissiesegment geplaatst. Doordat duizenden verenigingen actief 
deelnemen kunnen wij zeer goede, en regelmatig exclusieve, commissie-afspraken maken met 
winkels. Door deze schaalvoordelen keert SponsorKliks de hoogste nettocommissie uit in de markt!   
 
OLVO heeft in de afgelopen jaren twee keer een sponsorbedrag van ruim € 50,-ontvangen dankzij 
aankopen welke via SponsorKliks zijn gedaan. Op dit moment staat er ook weer een bedrag van plm. 
€ 25,- voor OLVO gereserveerd.   
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SponsorKliks verstuurt wekelijks een mailing met actuele aanbiedingen. Hier zitten soms erg 
interessante items bij. U kunt dezer aanbiedingen ook toegestuurd krijgen. 
Klik op onderstaande link om je e-mailadres door te geven: 
www.sponsorkliks.com/mailing_subscribe.php?club=3710&email=naam@email.com 
De aankopen die je vanuit de ontvangen aanbieden doet leveren rechtstreeks een interessante 
sponsoring op voor de vereniging. Uiteraard kan uw e-mailadres op elk gewenst moment ook weer 
verwijderd worden, u ontvangt dan geen berichten meer van SponsorKliks. 

 
Aanschaf airtrack 
Voorafgaand aan de uitvoering in juni hebben de leden door middel van een ledenactie een fors 
bedrag bijeen vergaard om de uitvoering financieel mogelijk te maken. Mede hierdoor is de 
uitvoering met een positief resultaat afgesloten.  
Tijdens de uitvoering hebben we gebruik gemaakt van een airtrack van gymnastiekvereniging SSS uit 
Elburg. De leiding van OLVO heeft echter al een aantal jaren een wensenlijstje van nieuwe toestellen 
waarop de airtrack met stip op één staat. Daarnaast wordt dit toestel door de KNGU verplicht gesteld 
bij wedstrijden in een aantal divisies. 
OLVO wil dan ook graag zelf een airtrack aanschaffen, zodat regelmatig met dit toestel kan worden 
geoefend. Hierdoor worden de resultaten van onze leden tijdens wedstrijden nog beter.  
OLVO kan een deel van de aanschaf van deze airtrack uit eigen middelen bekostigen. Echter niet het 
totale aanschafbedrag. Daarom willen we een bijdrage vragen van uit het Rabofonds Noord Veluwe.  
Daarnaast zou het geweldig zijn als een aantal bedrijven de aanschaf van deze airtrack mee willen 
gaan sponsoren. Sponsoren kunnen naast vermelding van hun bedrijf als sponsor op onze website 
rekenen op aandacht voor het bedrijf tijdens uitvoeringen en andere activiteiten van OLVO. Mocht u 
vragen hebben hoe u OLVO kunt sponsoren, dan kunt u terecht bij Roelof Wichers. 

 
Open lessen voor ouders 
In week 46 (14 t/m 18 november), week 51 (19 t/m 23 december),  week 6 (6 t/m 10 februari 2018), 
week 13 (27 t/m 31 maart 2018) en week 20 (15 t/m 19 mei 2018) willen we kijklessen gaan houden. 
Tijdens recreatielessen kan het gehele uur worden gekeken; lessen van 1 ½  en 2 uur (voorselectie, 
selectie, wedstrijdgroep en keuzegroep/12+) kan gedurende het laatste half uur worden gekeken.  
Kijken kan vanaf de tribune. Dit geldt zeker indien er twee lessen gelijktijdig in de zaal worden 
gegeven. Kijken naar de les die het dichtst bij de kleedkamer wordt gegeven kan dan het beste vanaf 
de tribune. 
Wilt u echter in de zaal kijken dan mag dat ook. Echter de schoenen moeten dan wel uit. In de 
berging naast de lesruimte staan stoelen welke u zelf kunt pakken. Naderhand dan ook graag even 
weer terugzetten in de berging.  
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Juryleden gezocht. 
Een gedeelte van onze leden doet mee aan wedstrijden in diverse divisies. Deze wedstrijden kunnen 
echter alleen georganiseerd worden als er ook juryleden beschikbaar zijn om de prestaties van de 
leden te beoordelen. De KNGU die de wedstrijden organiseert stelt het verplicht dat een vereniging 
waarvan leden deelnemen aan een wedstrijd ook een of meerdere juryleden levert voor deze 
beoordeling.  
De meeste leidsters van OLVO zijn tevens jurylid. Daarmee weten zij meteen waar tijdens het trainen 
van de oefening op gelet moet worden.   
Er zijn echter regelmatig te weinig juryleden waardoor wij geconfronteerd worden met een boete 
van € 50,- tot € 100,-. Deze kosten berekenen we niet door aan de deelnemers aan de wedstrijden, 
maar komen ten laste van de algemene middelen. Dit is natuurlijk erg jammer.  
Daarom zijn we op zoek naar enthousiast/fanatieke ouders die iets voor onze vereniging willen doen. 
Er heeft zich al één ouder aangemeld. Wie doet er nog meer mee? De technische leiding wil u graag 
uitleg geven over wat het inhoudt. Het oefenen kan tijdens de lessen van OLVO in de zaal.  

 
Overige mededelingen: 
Lessen vervallen tijdens de schoolvakanties van de basisscholen  en in de maanden juli en augustus. 
De eerste lesdatum na de zomervakantie is in de eerste volle week van september. 

 
 
Wijziging gegevens 
Indien er een mutatie in uw gegevens plaats heeft – denk hierbij aan wijziging adres, 
telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeningnummer – laat ons dat dan zo spoedig mogelijk 
weten. Wij kunnen u dan altijd bereiken indien dat nodig is en u voorkomt daarmee onnodige 
kosten.  

 

Opzegging lidmaatschap 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Hiervoor is een afmeldformulier op de 
website beschikbaar. Afmelden kan alleen per einde van een kwartaal. De afmelding dient uiterlijk de 
15e van de laatste maand van het betreffende kwartaal ingediend te worden bij de 
ledenadministratie.  
Het volledig ingevulde afmeldingsformulier dient ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur.  
Afmelden kan ook per e-mail, maar dit blijkt vaak niet goed te functioneren. Vergewis u er daarom 
van dat een opzegging per e-mail ook daadwerkelijk bij de ledenadministratie aankomt. Indien de 
afmelding niet bij de ledenadministratie wordt aangeleverd, blijft u zelf verantwoordelijk voor de te 
betalen contributie.  
Omdat OLVO de contributie achteraf incasseert, wordt ook over de laatste maand van het kwartaal 
waarin een opzegging van het lidmaatschap is gedaan nog contributie en bondscontributie geïnd.  
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Sponsoren: 

                                           
 
 

Sponsorkliks 
Wist je dat ook jij onze vereniging kunt sponsoren? 
Door je online aankopen via de link op de website van OLVO te 
laten verlopen, ontvangt OLVO-Wezep een kleine 
vergoeding per aankoop die jou niets extra kost. Met 
deze bijdragen kunnen wij weer iets leuks voor jullie 
organiseren!  

Via deze link: www.olvo-wezep.nl kom je op de site waar de 

button is aan te klikken. 

 

 

http://www.olvo-wezep.nl/

