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Gelukkig…, een nieuw bestuurslid erbij
Mijn naam is Jaap de Wit. Meerdere malen had ik gelezen en gehoord dat
Vek-Wik met de handen in het haar zat, als het ging om het aantal
bestuursleden en vrijwilligers. Daarna heb ik de knoop doorgehakt en mag ik
me nu presenteren als nieuw bestuurslid van deze mooie vereniging.
Hannie Bankert, Harrie Dol en ik vormen nu samen het bestuur dat door een
fantastisch team vrijwilligers en trainers ondersteund wordt. Met elkaar
willen we nog helderder krijgen waar we als vereniging voor staan en wat we
nodig hebben om in alle opzichten een gezonde vereniging te zijn.
Eén ding staat vast, we kunnen nóg meer persoonlijke ondersteuning
gebruiken. Dit kan binnen het bestuur maar ook daarbuiten. Wie denkt en
bouwt er met ons mee aan onze vereniging? Wil je eens sparren? Laat het
ons weten!

Ik ben Jaap. Graag stel ik me even voor
Het laatste anderhalf jaar ben ik op zaterdagmorgen met mijn jongste
dochter Lone te vinden in de gymzaal aan de Kuipersdijk. Voor die tijd hing
mijn andere dochter Linde ook vaak in de ringen. Op dit moment is dat wat
lastig te combineren met zwemles. Zelf heb ik in mijn jonge jaren ook bij Vek-Wik gegymd en ik ben trots dat ik nu
weer aan de vereniging verbonden ben. Samen met Eva en onze twee kinderen wonen we in de binnenstad van
Enkhuizen. Ik vul mijn vrije tijd in met hardlopen, fitnessen, BBQ’en en ik speel saxofoon en drums in verschillende
jazzbands. Overdag ben ik als relatiemanager werkzaam voor stichting Jongeren Op Gezond Gewicht, waarmee we in
Nederland de leefomgeving van kinderen gezonder maken. Dit ligt natuurlijk mooi in het verlengde van een
bestuursfunctie bij Vek-Wik. Ik offer dan ook graag wat vrije uren op om inwoners van Enkhuizen gezonder, vitaler en
blijer te maken!

Het eind van het seizoen in zicht
Als afsluiting worden er weer diverse activiteiten voor alle leeftijden
georganiseerd. Leuk om elkaar ook eens buiten de gymzaal te spreken.
Bijvoorbeeld de strandwandeling of bowlen en voor de kinderen een
middagje Sprookjeswonderland en discozwemmen. Kijk even in de agenda
op onze website.

Zomervakantie
Deze is van 16 juli t/m 2 september. We wensen jullie allemaal een heerlijke tijd als je vrij bent. Blijf lekker bewegen,
zodat je snel de draad weer oppakt in september.

Algemene ledenvergadering 1 oktober, 19.30 uur in wijkcentrum de Bonte Veer
Kom kennismaken met Jaap de Wit. En hopelijk wil je met ons meedenken over de
toekomst van onze club. Jouw aanwezigheid is voor ons heel belangrijk. We
starten om 19.30 uur in wijkcentrum de Bonte Veer, Wielewaal 1. Voor de
liefhebbers sluiten we de vergadering op tijd af met een drankje.

Heb jij iets te melden? Of heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of wil je geen nieuwsbrieven meer
ontvangen? Mail ons via info@vekwik.nl.
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