Nieuwsmail - januari 2020
We zijn al weer in 2020, hoog tijd voor de halfjaarlijkse nieuwsmail van
Gazelle! Hieronder praten we u bij over het reilen en zeilen binnen onze
vereniging.

Van het bestuur
Veranderingen binnen het bestuur! We zijn heel blij te kunnen melden dat
er een nieuwe penningmeester is! Want tijdens de ledenvergadering in april
2019 namen we afscheid van Wilco Brendeke. Na maar liefst 25 jaar
penningmeesterschap/ledenadministratie stopte hij daarmee. We hebben
heel veel mensen gevraagd om zijn taken over te nemen en eind december
zei Marjan Dijkhof “ja”. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor:
“Mijn naam is Marjan Dijkhof, samen met Henk en onze 3 kinderen,
woon ik in Oene. Vanwege het lidmaatschap van de kinderen ben ik al
jaren bekend met Sportvereniging Gazelle.
Vanaf nu ben ik een nieuw gezicht binnen het bestuur, en zal ik de taak van
penningmeester gaan invullen. Wat veel overeenkomsten heeft met mijn
werk als boekhoudkundig/administratief medewerker bij een groothandel.
Daarnaast ben ik voor de ledenadministratie voortaan uw/jouw
contactpersoon bij Gazelle. Graag tot ziens!” - Marjan Dijkhof.
-------------------------------------------------------------------------------------------------We bedanken Wilco nogmaals hartelijk dat hij het afgelopen jaar verder
de (leden)administratie heeft verzorgd en ook o.a. de jaarrekening 2019
zal afronden.

Voorzitterschap
En er komt nog een wisseling aan - of die is eigenlijk al gaande - want
Stephan de Bruin gaat de taken van Han Tellegen overnemen. Tijdens de
ledenvergadering op 2 april a.s. zal hij officieel als voorzitter benoemd worden en nemen we afscheid van Han. We
danken Han hartelijk voor de vele uren Gazelle!! Hieronder stelt Stephan zich aan u voor:
Ik ben Stephan de Bruin, 37 jaar en kom oorspronkelijk uit Lunteren. Na een goede tijd in Nijkerk en Emst te
hebben gehad, woon ik sinds juli 2019 samen met mijn vrouw Heintje en onze kinderen Samuël, Boaz, Hannah en
Joël in 'De Bonte Bok' in het dorp Oene. Een fijn huis op een fijne plek in een fijn dorp. We hebben het er heel goed
naar ons zin.
Ik vind het belangrijk dat Oene een eigen Sportvereniging heeft. Mooi dat ik nu als voorzitter een bescheiden
bijdrage aan het besturen en organiseren van alle verenigingstaken kan en mag leveren. Iets wat ik graag doe en
waar ik positieve energie van krijg. Zelf heb ik overigens ook geturnd, en destijds enorm genoten van de salto's, flikflakken en reuzendraaien. Hoe gezellig en handig is het als je dit in je eigen dorp kan doen. Najaar 2019 dreigde de
lessen te moeten staken omdat er geen trainer was. Omdat ik ook jaren turntrainer ben geweest, heb ik dit
opgepakt. Inmiddels geef ik zelf les aan de turngroep meiden 11+, heel erg leuk om te doen. Al vanaf de eerste les
genoot ik van het leuke contact en het turnen met deze toffe meiden.

Drie dagen in de week werk ik als projectleider en adviseur bij Bureau Schmidt, een civieltechnisch adviesbureau in
Zwolle. Daarnaast ben ik lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Ook verzamel,
restaureer en handel ik in antieke boeken. Van het veranderen van de tuin of het klussen in het huis, krijg ik ook
veel energie... Maar uiteraard geniet ik nog het meeste van mijn heerlijke gezin
.
Ik hoop dat u bij de komende ALV mij het vertrouwen geeft om voorzitter van Gazelle
te zijn. Ik heb er heel veel zin in en ben inmiddels al aardig ingewerkt
. Ik dank
voorzitter Han en penningmeester Wilco heel hartelijk voor hun jarenlange inzet voor
onze vereniging. Mooi dat jullie je ook op andere terreinen in en voor de samenleving
(blijven) inzetten.
Heel fijn dat Marjan Dijkhof bereid is om onze nieuwe penningmeester te worden. Bij
de ALV hoopt zij het stokje over te nemen.
Samen met de andere fantastische bestuursleden, zetten we er onze schouders onder
om er een mooi en geslaagd jubileumjaar van te maken: 75 jaar Gazelle! Met de
enorme inzet en betrokkenheid van de andere bestuursleden, vrijwilligers, ouders en
natuurlijk van onze enthousiaste leden, heb ik daar alle vertrouwen in.
Ik hoop jullie allen eens te ontmoeten.
Met hartelijk groet, Stephan de Bruin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In 2013 volgde Han Koert Rip op, die na 33 jaar voorzitterschap stopte. Hieronder blikt hij terug op diverse jaren
Gazelle:

Terugblik
Op de vraag of ik een terugblik op ruim 6 jaar voorzitterschap wil schrijven, geef ik schoorvoetend gehoor. Voor mij
is het belangrijker dat de nieuwe voorzitter en bestuurslid meer ruimte in de nieuwsmail krijgen.
6 jaar Gazelle is een dynamische periode geweest, waarin ik veel mensen heb mogen
leren kennen, veel wisselingen in leden, activiteiten; soms bewust maar meestal
onverwacht. Wat een mooie en goede stap is geweest, is het officieel en actueel
maken van Gymvereniging Gazelle tot Sportvereniging Gazelle. Verder een
trainerskorps wat 20 jaar jonger is, nieuwe toestellen, ook om hiermee nieuwe
activiteiten en sporten op te zetten, denk aan de wandspiegel. Een bestuur wat nog
jaren mee kan. De puntjes op de “i” moeten nog gezet worden qua begroting en
financiën, maar ik heb het volste vertrouwen dat ook dat goed komt.
Rest mij nog een compliment: ik bewonder de trouwe leden, waarvan in het
bijzonder de oude getrouwe bestuursleden voor hun opkomst en inzet, die ondanks
de vele veranderingen toch doorgaan met het
bestuurswerk! Dank jullie wel. - Han

En straks nog een bestuurslid minder…
Want ook Annie Wassink gaat stoppen na bijna 40 jaar bestuur Gazelle!! We zijn
iedereen dankbaar voor hun inzet voor Gazelle, maar voor Annie een extra applaus
Tijdens de a.s. ledenvergadering nemen we ook afscheid van Annie. In de volgende
nieuwsmail zal zij een terugblik op alle die jaren Gazelle schrijven.

.

Donateurs
We hebben al vele jaren een trouwe groep donateurs. Mensen die bv. ooit lid waren van
Gazelle en de vereniging nog steeds een warm hart toedragen. In de vorige nieuwsmail
vermeldden we dat Marinus van Asselt stopte na vele jaren de donateursgelden opgehaald
te hebben (bij degenen zonder automatische incasso). Met ingang van 2020 neemt Corrie
Kieskamp dit op zich; fijn Corrie, dat je dit wilt doen voor Gazelle! Corrie is al vele jaren lid
van de dames body workout groep op de woensdagochtend.

Nieuwe donateurs van harte welkom!
Leest u dit en u bent geen lid/donateur van Gazelle, maar u wilt onze vereniging wel financieel ondersteunen voor
slechts € 7,50 per jaar? Dan kunt u mailen naar info@gazelleoene.nl en nemen wij contact met u op. Mede door uw
bijdrage kunnen wij onder andere nieuwe materialen aanschaffen en zorg dragen voor het blijvend aanbieden van
lessen onder leiding van deskundige trainers.

Trainers
Trainers Lydia (dames body workout op de woensdagochtend) en Marjan (Zumba op de maandagavond) verzorgen al
diverse jaren de lessen, waarvoor dank! De Zumba-groep kan echter wel versterking gebruiken, dus wijs anderen graag
op deze leuke lessen op de maandagavond van 19.30-20.30 uur. 2x vrijblijvend meedoen kan altijd, aanmelden niet
nodig.

Meisjesgym en turngroep
Demi stopte met lesgeven en eind augustus hadden we na veel
bellen/mailen/vragen nog geen train(st)er gevonden… Gelukkig
wilde Marlies IJzerman samen met Teresa de lessen tijdelijk
verzorgen, waarvoor dank! Vanaf half november nam Sharon
Dijkhof de meidengym over. Daarvan zijn nu ook weer 2 groepen:
groep 1-4 en groep 5-8 basisschool. Maar helaas kan Sharon
tijdelijk lesgeven, dus als je een train(st)er kent, geef het door aan
iemand van het bestuur!!
Zoals jullie hebben kunnen lezen, geeft Stephan sinds eind
oktober les aan de turngroep 11+. Iedere maandagavond van
18.15-19.15 uur trainen de 12 meiden fanatiek in de zaal. Allerlei
toestellen komen aan bod, iedere week weer anders. De meiden
zijn blij met hun nieuwe trainer!

Kids Dance
Toen Sharon begon met de meidengym, bleef
Teresa Kids Dance geven op de maandagmiddag
van 14.45-15.30 uur. 8 meiden doen elke week
leuke dansjes en spelletjes op hippe muziek.
Voor alle groepen geldt: van harte welkom om
ook mee te doen!
Helaas zijn de jongensgym en de
mannen volleybalgroep gestopt.

Pietengym
Het is al weer even geleden, maar donderdag 28 november hebben ruim 60 kids
deelgenomen aan de jaarlijkse Pietengym! Een gezellige en sportieve drukte.
Onder begeleiding van de buurtsportcoach en Gazelle hebben de kinderen geoefend
met: pakjes door een schoorsteen gooien, klimmen, klauteren, touw zwaaien en nog
veel meer.
Tijdens de bezigheden werden we verrast met 2 pieten die even kwamen kijken of
we het allemaal wel goed deden. Al met al een hele geslaagde middag, die werd
afgesloten met wat lekkers voor elk kindje. Iedereen bedankt voor deze sportieve
middag!

Rabobank ClubSupport
Gazelle ontving een mooi bedrag! Iedereen
hartelijk dank voor het stemmen.

“SV GAZELLE 75 jaar jong”
Een oproep aan iedereen.
In 1945 is Gazelle opgericht en bestaat dus dit jaar 75 jaar.
Deze mijlpaal willen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Maar “hoe” of “wat” dat weten we nog niet precies en daarom vragen wij u
om hulp.
Wie willen hierover samen met ons op
woensdagavond 12 februari brainstormen?
Dus leden, ouders van leden, donateurs of anderen die Gazelle een warm hart toe
dragen: meld je aan via info@gazelleoene.nl Tijd en plaats geven we vervolgens door.
Samen komen we vast tot een mooie invulling aan deze mijlpaal.
Mocht u om welke reden dan ook niet kunnen maar wel leuke en/of goede ideeën
hebben, laat het ons dan ook weten via info@gazelleoene.nl of via één van de
bestuursleden.

Tenslotte
Heeft u suggesties/ideeën? Laat het ons weten!
Hartelijke groeten van het bestuur:
Han Tellegen, Annie Wassink, Monique Berghorst, Henrieke Stokkink, Marjan Dijkhof,
Stephan de Bruin en Herma Dalhuisen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag:

Woensdag:

Kids Dance:
14.45-15.30 uur
Turngroep 11+: 18.15-19.15 uur
Zumba 16+:
19.30-20.30 uur

Body work out dames:
meidengym groep 1-4:
meidengym groep 5-8:

9.00-10.00 uur
15.00-16.00 uur
16.00-17.00 uur

Om te noteren:
donderdagavond
2 april 20.00 uur jaarlijkse
ledenvergadering
Gazelle in het
Kulturhus

