
 

“Bepaal jij mede de toekomst van SDS’99?”  

 

In een viertal bijeenkomsten willen we als bestuur samen met jullie als leden gaan bouwen aan 

een stabiele toekomst voor SDS’99. Ben je betrokken bij SDS’99 en wil je dat deze mooie 

vereniging nog deel uit blijft maken van je sportieve leven, doe dan mee.  

 

Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om te laten zien dat SDS’99 bestaat uit leden die graag 

willen werken aan een stabiele en gezonde vereniging. De BALV van vorig jaar heeft laten zien 

dat deze betrokkenheid aanwezig is, maar nu komt het erop aan om ook de handen uit de 

mouwen te steken. En om dit heel gericht te doen willen we graag met jullie van gedachten 

wisselen over het huidige beleid, wat we beter of anders kunnen doen.  

 

Ook de klankbordgroep die vorig jaar in het leven is geroepen heeft haar taak afgerond. Haar 

advies is gelet op de uitkomsten van de enquête om met de leden in gesprek te gaan omtrent 

de onvrede die er heerst en duidelijkheid te geven over bepaalde zaken, bijvoorbeeld: 

voortgang huidig beleid; de financiële positie van de vereniging en invulling van het 

Secretariaat. Ook hier wil het bestuur graag invulling aan geven! 

 

In kleine bijeenkomsten (±15 leden) willen we op een actieve manier hierover met jullie van 

gedachten wisselen, zodat een ieder zijn/haar woordje kan doen en een bijdrage kan leveren 

aan de toekomst van SDS’99 en de vereniging sterker maken, daar staat de club tenslotte voor:  

Sterk Door Samenwerking.  

 

Hieronder staan een viertal data waarop de bijeenkomsten worden gehouden. Schrijf je in voor 

een avond en doe mee! Vier mogelijkheden in twee weken dus geen excuus om niet 

aanwezig te zijn. Geef twee data door, je eerste en tweede voorkeur. Doe dit voor 13 maart 

naar het volgende e-mailadres: secretariaat@sds99.nl .  

In de nieuwsbrief of per email  zullen we de indeling bekend maken.  

 

Op naar een sterke toekomst, wij rekenen op jullie! 

 

Data:  

maandag 23 maart, woensdag 25 maart, dinsdag 31 maart en donderdag 2 april  

Tijd: 19.30-21.00 uur  

 

 

Sportieve groet, 

Algemeen Bestuur SDS’99 

 

 
Blaricum, 3 maart 2015 


