
         

 

Tilburg, juni 2022 

Beste Sporters, Instructeurs en Sporttakvertegenwoordigers, 

Inleiding 

Met de zomervakantie in aantocht is iedereen wellicht bezig om zijn 

vakantie voor te bereiden. Wij als bestuur ook, toch nog een 

nieuwsbrief. Met daarin aandacht voor bestuurlijke, maar ook 

praktische én leuke zaken.  

 

Algemene Ledenvergadering van 19 mei jl. 

We hebben een goede algemene ledenvergadering (hierna: ALV) gehad op 19 

mei  jl. Daarin zijn onder meer de tarieven voor het seizoen 2022-2023 

besproken en vastgesteld.  Een aspect wat het bestuur minder beviel was de 

opkomst. Veel leden waren niet aanwezig en ook waren een aantal 

sporttakken geheel niet vertegenwoordigd. Op zich kun je daar een 

verschillende uitleg aan geven: leden zijn niet betrokken, of juist leden zijn wel betrokken maar 

hebben alle vertrouwen in het bestuur…………..   Wat de uitleg ook zal zijn, het is natuurlijk voor de 

leden van de vereniging  en voor het bestuur wel een punt om daar nog eens even goed stil bij te 

staan. 

Rekening en Begroting  

De rekening stond ook op de agenda van de ALV.  En daarbij was een verslag 

van de kascommissie gevoegd. En ook door een goede toelichting van onze 

penningmeester werd deze rekening ongewijzigd vastgesteld. 

Voor de begroting gold iets vergelijkbaars: de begroting gaf een helder beeld van wat we doen met 

jullie contributies. De begroting  was tevens een belangrijke input voor de hoogte van de contributie. 

Gelukkig gaf de begroting aan dat we de contributies voor een deel ongewijzigd konden laten, zie 

hieronder.  

Contributies voor seizoen 2022-2023 

Het bestuur heeft al eerder in de uitnodiging voor de ALV een heldere 

opsomming gegeven voor de contributies van volgend sportjaar. Sommige 

sporten blijven, gelijk qua contributie, andere stijgen door bv een langer 

sportseizoen (Badminton volwassenen).  

Fijn om te constateren dat we (met veel vrijwilligers) voor onze woonwijk De Blaak e.o. goedkoop 

sporten in de nabijheid van je huis kunnen aanbieden !  

 



Sportrooster 2022-2023  

In april hebben we met de sporttakvertegenwoordigers gecommuniceerd over de 

roosters van het nieuwe seizoen. Op basis daarvan hebben we  voor de 

sluitingsdatum van 30 april een rooster ingediend bij de gemeente voor de 

sporten die in de sporthal plaatvinden.  Daar komt nog een reactie op van de 

gemeente. Het definitieve rooster voor alle sporten komt natuurlijk gewoon zo 

snel mogelijk, half juli zo hebben we gehoord van de gemeente,  op de site van de 

vereniging te staan. Natuurlijk is dat rooster maatgevend. Komend sportjaar zijn er voor iedereen 2 

trainingen extra; we starten eerder v.a. maandag 5 september en we gaan door t/m donderdag 13 

juli 2023.  

In het verleden hadden we de sporttak Pilates.  De mensen die deze sport beoefenden deden dat 

overdag, in The Rise. Toen we als sportvereniging niet meer terecht konden in The Rise moesten we 

deze sport helaas beëindigen, omdat we overdag geen ruimte meer beschikbaar hadden.  De 

sporthal aan de Grebbe is overdag vooral voor basisscholen gereserveerd. Voor het nu komende 

seizoen hebben we de gemeente gevraagd of we in de sporthal toch, overdag, Pilates weer kunnen 

aanbieden aan onze leden (of nieuwe leden!). Als het lukt zal het  op woensdagmiddag van 14.00-

15.00 uur worden! Daarover volgt later nog nieuws. 

Feest Sportvereniging de Blaak 40 jaar 

Het is al eerder gecommuniceerd, onze vereniging 

bestaat dit najaar 40 jaar. Opgericht bij de start van de 

aanleg van de Blaak. Dat verdient een feest! Dus, kom 

naar dat jubileumfeest! Entree is natuurlijk niet 

verschuldigd, er zijn gratis drankjes en hapjes en het 

feest vindt plaats op woensdag 29 juni bij Het Dorstige 

Hert aan de Bredaseweg 397. Aanvang 19.30 uur. Op 

fiets en loopafstand voor onze leden ! Wees welkom, of 

meld je anders af bij onze penningmeester. 

Voor de sporters van de woensdagavond het volgende. Wij willen 

graag dat iedereen er bij kan zijn. Dus ook deze  bootcampers, keep-

fitters, voetballers en volleyballers. In overleg met jullie 

Sporttakvertegenwoordigers gaan op deze avond deze sporten niet 

door, maar is gekozen voor een extra datum, nl. woensdag 20 juli.      
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