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Iedereen welkom bij seizoenafsluiting 
ZomerFit op donderdagavond 27 juni 
Deze week eindigt het ZomerFit-seizoen. Op 5 april was de start 
onder leiding van Coby van den Heuvel. Elke donderdagavond 
kwam een enthousiaste groep deelnemers naar het bosgebied De 
Sijsselt. Na donderdag 27 juni zitten de 12 lesuren er weer op. 
Afwisselend onder leiding van ook Guno Burgzorg, Dick Nap en  

 
Arjan van Druten (foto boven) is gewerkt aan onder meer 
conditie, uithoudingsvermogen en coördinatie als vervolg op de 
SneeuwFit-training in de zaal. Het laatste lesuur komende 
donderdagavond wordt op een leuke manier ingevuld. Docente 
Coby presenteert een licht programma waarbij niemand zich  
in het zweet hoeft te werken. Ook als je geen vaste ZomerFit-
deelnemer bent geweest, kun je nu gratis meedoen.  

 
Kom gewoon om 20.00 uur met sportief schoeisel aan naar het  
P-terrein aan de Nieuwe Kazernelaan in Ede. Aansluitend ben je 
om 21.00 uur ook welkom bij de ALV in Pizza & Pizza (zie 
hiernaast).Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. 

  

 

Agenda van de ledenvergadering 
De leden kunnen het bestuur ervaringen en wensen over 
onze activiteiten meegeven. Dat kan altijd al maar een 
speciale mogelijkheid is de Algemene ledenvergadering. 
Kom daarom op 27 juni naar om 21.00 uur naar Pizza en 
Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 in Ede. Daar wordt onze 
ALV gehouden, direct na de ZomerFit-les in De Sijsselt.  
 

De agenda van de algemene ledenvergadering luidt: 
1. Opening door waarnemend voorzitter Nico de Gouw. 
2. Verslag Algemene ledenvergadering van 28 juni 2018. 
3. Korte terugblik op activiteiten seizoen 2018-2019. 
4. Financiële zaken: 
a. Financieel jaarverslag en balans seizoen 2018-2019 
b. Verslag door kascontrolecommissie 
c. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie 
d. Goedkeuring begroting seizoen 2019-2020, inclusief 
vaststelling van de deelnametarieven aan de komende 
activiteiten als SneeuwFit, Ski Compact en ZomerFit. 
5. Toelichting op het conceptprogramma en 
de activiteiten in het seizoen 2019-2020: 
a. SneeuwFit, Ski Compact en ZomerFit; 
b. Inventarisatie van andere wensen/suggesties. 
6. Samenstelling bestuur: vacatures voorzitter en 
coördinator activiteiten. Suggesties zijn welkom.  
7. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.  
8. Sluiting. 
De papieren stukken zijn in de vergadering aanwezig.  
Bij de secretaris kun je het ALV-verslag, de jaarrekening 
en de begroting opvragen als je die vooraf wilt bekijken.  
Tijdens de (korte) vergadering bieden wij een drankje en 
hapje aan. Van harte welkom en graag tot dan. 
 

Komende activiteiten 
Donderdag 27 juni 20.00-21.00u: ZomerFit: 
laatste lesuur dit voorjaarsseizoen onder leiding van 
Coby van den Heuvel, bosgebied De Sijsselt,  
start vanaf P-terrein, Nieuwe Kazernelaan, Ede. 
Donderdag 27 juni 21.00u: Algemene ledenverga-
dering, Restaurant Pizza en Pizza, Nieuwe Kazernelaan 
8, 6711 JC Ede (dichtbij P-terrein ZomerFit-locatie). 
Donderdag 3 oktober 20.30-21.30u: SneeuwFit, start 
nieuwe winterseizoen 2019-2020, zaal Verlengde Park-
weg 49a, Ede (gecomb. lesuur, ook 10 en 17 oktober). 
Maandag 28 oktober 20.00-21.00u: SneeuwFit, start 
seizoen, sportzaal Soetendaal, Halderweg48, Bennekom. 
Dinsdag 29 oktober 20.30-21.30u: Start SneeuwFit, 
sportzaal Maandereng, Mesdagstraat 3, Ede. 
Woensdag 30 oktober 20.00-21.00 u: Start SneeuwFit-
seizoen, gymzaal Zoete Inval, Zoete Inval 6, Veenendaal. 
Donderdag 31 oktober 20.00-21.00u en 21.00-22.00 
u: SneeuwFit, zaal Verlengde Park-weg 49a, Ede. 
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