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Vereniging 

We hebben nu ca. 180 leden verdeeld over 12 groepen. Eén groep van ‘Onder Ons’ in 

Oosterbeek heeft zich bij ons aangesloten; ze heeft nu nog een ‘status aparte’, maar de 

mensen van die groep zullen in september officieel 50+-lid zijn. Een aantal groepen tellen te 

weinig leden: Ledenwerving is dringend gewenst. Probeer uw kennissen voor  onze 

vereniging te interesseren! Ook proberen we dat te doen via activiteiten zoals het ’50+ 

Sportief’ project de ‘Fitheidstest’ of de ‘Nationale Sportweek’. Het gebruik van ‘De Gelrepas’ 

biedt 50% korting. 

De mogelijkheid van het opzetten van een nieuwe groep in de sporthal in Doorwerth wordt 

onderzocht.   

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit Klaas Siccama (voorzitter), Elly Koot (secretaris), Harry Hulzebosch 

(penningmeester), Jannie van der Kooij-Voogt (materiaalbeheer) en Rombout Eppenga 

(communicatie en web-beheer). 

Het bestuur vergadert in principe elke eerste dinsdag van de oneven maanden. Het bestuur 

staat altijd open voor vragen of opmerkingen van (individuele) leden. 

Harry Hulzebosch wil na zijn 10-jarig penningmeesterschap zijn functie overdragen. Binnen 

het bestuur wordt geprobeerd om tot een oplossing te komen.  

 

 

Externe contacten 

Diverse contacten had het bestuur met andere verenigingen of instanties, met name de 
ontmoeting met de  ‘Contactvereniging Zestig Plus’ (60plusrenkum.nl). Deze vereniging kent 
diverse activiteiten, die wellicht voor onze leden interessant zijn.  
 

Algemene Leden Vergadering  50+ Sport en Spel 

Op donderdagavond, 3 oktober 2019 is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (noteer 

alvast in je agenda). Alle leden zijn op die vergadering welkom en hebben stemrecht. Plaats 

en tijd zal t.z.t. bekend worden gemaakt. 
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Louis Duyser Toernooi 

Het jaarlijkse Louis Duyser Toernooi (LDT) in de Sporthal in Doorwerth is altijd een feest en 

‘smaakt naar meer’. Maar de laatste keer, op 4 januari 2019, waren er slechts 38 deelnemers 

vanuit onze vereniging, de anderen kwamen van andere verenigingen. Het LDT is een 

belangrijk evenement en we zoeken daarom een andere formule, onder andere door de 

leden groepsgewijs te laten deelnemen. Bedenk eens of je mee wilt doen, bespreek dat met 

je groepsgenoten, zodat we in september een duidelijk beeld van deelnemers kunnen 

hebben. 

Ook is versterking van de organisatiecommissie nodig. Wil je daar een bijdrage aan leveren 

(heel leuk om te doen), dan graag een seintje naar het bestuur. 

 

Nationale Sportweek  

Dit jaar is de Nationale Sportweek van zaterdag 15 t/m zondag 23 september. 

 

Sporthal ‘Doelum’ in Renkum 

We sporten al een tijdje in Doelum en kunnen profiteren van de mooie ruimten met 

(gedeeltelijk) nieuw materiaal. Het ‘verenigingsgevoel’ wordt soms op de proef gesteld 

doordat persoonlijke traktaties binnen de groepen moeilijk zijn, maar het bestuur blijft zich 

inspannen voor betere condities. 

  

Vergadering van groepscontactpersonen met het bestuur 

Op 30 april vond de jaarlijkse vergadering met alle groepscontactpersonen plaats. Het was, 

door een vernieuwde opzet, een zeer constructieve bijeenkomst waarbij we veel van elkaar 

hebben geleerd. 

 

Zomeractiviteiten 

Er zijn twee zomerwandelingen gepland: Op woensdag 10 juli en woensdag 14 augustus, 
start 13.30 uur. De afstanden blijven binnen de 10 km. Zet alvast in je agenda. Nadere info 
krijg je ruim vóór die tijd of kijk op onze website.  
Buitenfitness in juli/augustus: ‘Onder Ons’ nodigt onze 50+-leden uit om vanaf 10 juli t/m 

14 augustus bij hen, onder deskundige leiding, mee te doen met buitenfitness. Op 

woensdagochtend van 10 -11 uur kun je 6 keer meedoen voor € 10,-. Er zijn fitness-

apparaten en ander materiaal. Als je interesse hebt, ga dan op 10 juli om 10 uur naar de 

kantine van ‘Onder Ons’, J.J. Talsmalaan 9 in Oosterbeek. Daar kun je je inschrijven en, 

contant, je bijdrage voldoen. Meer info of vragen: 026 3337356. 

  
Zomervakantie 
Na 28 juni begint de ‘zomerstop’. In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen. We 
hopen iedereen vanaf 1 september gezond en ‘uitgeluierd’ weer te zien. 
 
Website - Voor verdere informatie: zie www.50plussportenspel.nl 
 
 
 Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van 50+ Sport en Spel 

http://www.50plussportenspel.nl/

