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Iedereen welkom bij seizoenafsluiting 
ZomerFit op donderdagavond 28 juni 
Na 28 juni zit ZomerFit er weer op. Onder leiding van Dick Nap en 
Coby van den Heuvel begon op 5 april een enthousiaste groep (zie 
onderstaande foto) aan een seizoen van 12 lesuren in het 
bosgebied van De Sijsselt in Ede. Gewerkt is aan uithoudings- 

 
vermogen, conditie en coördinatie, als vervolg op de SneeuwFit-
training in de zaal. Het laatste lesuur op donderdagavond 28 juni 
wordt op een leuke en bijzondere manier ingevuld. De docenten 
Dick en Coby (zie hieronder) presenteren een licht programma 
waarbij niemand zich in het zweet hoeft te werken. Ook als je 
geen ZomerFit-deelnemer bent, kun je meedoen. Gratis en voor 
niks. Kom gewoon om 20.00 uur met sportief schoeisel aan naar 
het P-terrein bij De Sijsselt aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede. 
Aansluitend ben je om 21.00 uur ook welkom bij de ALV in Pizza 
en Pizza (zie hiernaast).Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 

ZomerFit-docenten Dick en Coby 
 

 
Dick Nap uit Veenendaal nam dit voorjaar de ZomerFit-training op 
zich. Hij kwam eerder voor de skivereniging in actie, onder meer 
als instructeur Nordic Walking. Dick werkt als sportinstructeur 
voor onder andere brandweer. Daarnaast heeft hij samen met zijn 
zoon een sportshop in Ede voor schaatsen en inline skates.  
Coby van den Heuvel assisteert Dick bij onze ZomerFit. Ook zij  
heeft een sportieve achtergrond; heeft de CIOS-opleiding gedaan, 
was fysiotherapeut en studeerde bewegingswetenschappen.  

 

Agenda van de ledenvergadering 
Het bestuur wil graag met de leden spreken over de 
komende activiteiten. En over de privacy-regels. Kom 
daarom 28 juni naar de Algemene leden-vergadering. 
Locatie: bij Pizza en Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 in 
Ede. Aanvang 21.00 uur. 
 

De agenda van de algemene ledenvergadering luidt: 
1. Opening door waarnemend voorzitter Nico de Gouw. 
2. Verslag Algemene ledenvergadering van 15 mei 2017. 
3. Korte terugblik op activiteiten seizoen 2017-2018. 
4. Financiële zaken: 
a. Financieel jaarverslag en balans seizoen 2017-2018 
b. Verslag door kascontrolecommissie 
c. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie 
d. Goedkeuring begroting seizoen 2018-2019, inclusief 
vaststelling van de deelnametarieven aan de komende 
activiteiten als SneeuwFit en Ski Compact. 
5. Toelichting op het conceptprogramma en 
de activiteiten in het seizoen 2018-2019: 
a. SneeuwFit, Ski Compact en ZomerFit; 
b. Inzet van Skisimulator en Virtual Reality-bril (project 
in voorbereiding); 
c. Inventarisatie van andere wensen/suggesties. 
6. Toelichting op voorstel instemming ALV Verwerkings- 
register voor Persoonsgegevens van leden als gevolg van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
7. Samenstelling bestuur: vacatures voorzitter en 
coördinator activiteiten. Suggesties zijn welkom.  
8. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag. 9. Sluiting. 
De papieren stukken zijn in de vergadering aanwezig. 
Zoals het verslag van de vorige ALV, de jaarrekening en 
de begroting. Meld even bij de secretaris als je deze 
vooraf wilt bekijken.  
Tijdens de (korte) vergadering bieden wij u een drankje 
aan. Van harte welkom en graag tot dan. 
 

Komende activiteiten 
Donderdag 28 juni 20.00-21.00u: ZomerFit 
(laatste lesuur dit voorjaarsseizoen), bosgebied De 
Sijsselt, vanaf P-terrein, Nieuwe Kazernelaan, Ede. 
Donderdag 28 juni 21.00u: Algemene ledenverga-
dering, Restaurant Pizza en Pizza, Nieuwe Kazernelaan 
8, 6711 JC Ede (dichtbij P-terrein ZomerFit-locatie). 
Donderdag 4 oktober 20.30-21.30u: SneeuwFit, start 
nieuwe winterseizoen 2018-2019, zaal Verlengde Park-
weg 49a, Ede (gecomb. lesuur, ook 11 en 18 oktober). 
Maandag 29 oktober 20.00-21.00u: SneeuwFit (start 
seizoen), sportzaal Soetendaal, Halderweg48,Bennekom. 
Dinsdag 30 oktober 20.30-21.30u: Start SneeuwFit, 
sportzaal Maandereng, Mesdagstraat 3, Ede. 
Woensdag 31 oktober 20.00-21.00 u: Start SneeuwFit-
seizoen, gymzaal Zoete Inval, Zoete Inval 6, Veenendaal. 
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