
SIU
HEERHUGOWAARD

BESTUURSLEDEN
GEZOCHT

Wij zijn per direct op zoek
naar een secretaris en een
algemeen bestuurslid. Lees
verderop meer.

LEDEN
VERGADERING

Noteer hem vast in de
agenda: woensdag 30 maart
in Wijkcentrum de Horst,
Van Eedenstraat 5.

CORONA
UPDATE

Erg fijn dat we weer kunnen
trainen! Het kan zijn dat we
bij teveel besmettingen of
zieke leiding helaas lessen
moeten laten vervallen. 

GROTE CLUBACTIE
R e c o r d o p b r e n g s t !

Het is al weer even geleden dat we de Clubactie
hebben afgerond. De leden hebben hun beloning
voor het verkopen in de vorm van
bioscoopbonnen ontvangen. En wat hebben we
samen veel loten verkocht! Een recordbedrag van
maar liefst € 13.007,16 werd er opgehaald. 

Een deel van dit bedrag hebben we direct
geïnvesteerd in een prachtige trampolinebaan.
Deze is eind november bij de Van Veenweg
geplaatst door een groep vrijwilligers. Onze
hartelijk dank hiervoor.

N e w s  f l a s h
E d i t i e  1  2 0 2 2



LEDENVERGADERING
N o t e e r  h e m  i n  d e  a g e n d a

De algemene ledenvergadering van dit seizoen moesten we
helaas annuleren omdat de opkomst helaas te laag was. Nu de
maatregelen versoepelt zijn, hebben we een nieuwe datum
geprikt: woensdag 30 maart. Wij zijn ons bewust van het feit
dat een ieder het druk heeft en een ledenvergadering dan soms
geen prioriteit is. Toch willen we hiervoor een beroep op
(ouders van) onze leden doen. Alleen samen maken we een
vereniging sterker!

Datum: woensdag 30 maart 2021
Locatie: Wijkcentrum de Horst, Van Eedenstraat 5
Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:45 uur)

Aanmelden kan via de Club-app: Menu -> Mijn evenementen
-> klik op 30 maart

WIL JE SIU
VERTELLEN
WAT VOOR
WERK JE DOET?

In het drukke dagelijks leven
is er vaak minder tijd voor
vrijwilligerswerk. Of je wilt
wel eens helpen maar niet op
structurele basis. SiU is
regelmatig op zoek naar
mensen die ons af en toe
eens willen ondersteunen.
Voor bijvoorbeeld een
kortlopend project, een
evenement, helpen klussen,
foto's maken of als
adviesorgaan. 

We willen je daarom vragen
of we mogen weten wat voor
werk je doet. Misschien kun
je ons een keer helpen? Wees
gerust, we gaan je niet stalken
en je kunt natuurlijk altijd
nee zeggen als we je
benaderen. 

Fijn als je onze vragenlijst
wilt invullen: www.siu-
heerhugowaard.nl/watdoejij

VERTROUWENS
PERSOON

SiU streeft naar een veilige
sportomgeving voor haar
leden en leidinggevenden.
Respect, eerlijkheid en
veiligheid staan centraal. Er
kunnen zich helaas situaties
voordoen waarbij sprake is
van ongewenst gedrag. SiU
heeft in dat kader een
vertrouwenspersoon
aangesteld. 

Lees meer...

http://www.siu-heerhugowaard.nl/watdoejij
http://www.siu-heerhugowaard.nl/watdoejij
http://www.siu-heerhugowaard.nl/watdoejij
https://siu-heerhugowaard.nl/vertrouwenspersoon/


BESTUURSLEDEN
GEZOCHT

Vormt samen met de voorzitter en penningmeester
het dagelijks bestuur
Ondersteuning bestuur en vereniging waaronder
plannen vergadering en notuleren van deze
vergaderingen
Verzorgt kaartjes bij bijzondere gebeurtenissen en
verjaardagen van leiding
Mailafhandeling en regelen attenties leiding
Verzorging mappen en contracten nieuwe leiding

Geeft hulp, waar nodig, bij leiding en andere
bestuursleden
Inzetbaar op andere algemene zaken
Deelname aan bestuursvergaderingen
Helpt mee aan de informatievoorziening naar de
leden, in nauw overleg met het PR & Communicatie
bestuurslid. 
Luistert naar vragen van leden en geeft deze door
aan het betreffende bestuurslid.
Niet noodzakelijk maar wel fijn: ervaring met
websites en social media.

Ter versterking van ons leuke team van bestuursleden
zijn wij per direct op zoek naar een secretaris en een
algemeen bestuurslid. Lijkt het je leuk om ons team te
versterken? Of wil je misschien eerst nog wat extra
informatie? Stuur dan een mailtje naar contact@siu-
heerhugowaard.nl 

Secretaris

Algemeen bestuurslid

CLUB IS KONING
SPAREN VAN
VOMAR
S p e k  o n z e  c l u b k a s

Download de Vomar-app en
maak hierin een digitale Klant-
is-Koning kaart aan. Wil je
liever een fysieke kaart? Deze
kun je gratis meenemen bij
jouw Vomar.
Koppel vervolgens je kaart aan
de club met onze unieke
clubcode: SIHE2021
Laat altijd je kaart of app
scannen bij je boodschappen.
Je spaart automatisch mee!
Vomar maakt ieder kwartaal
0.5% van het bedrag dat alle
leden aan boodschappen
besteden over naar onze club.

Spek eenvoudig én geheel
kosteloos onze clubkas door
boodschappen te doen bij Vomar:
dit kan nu heel eenvoudig met
Club is Koning. Meld je aan via
onderstaande stappen en spaar
mee! 

Kortom, het is in een mum van
tijd geregeld en kost jou helemaal
niets extra. Koppel dus snel je
kaart en spek onze clubkas!

Meer info: www.vomar.nl/cik 
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