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Corona maatregelen 
Afgelopen vrijdag 26nov21 is tijdens de persconferentie aangekondigd dat amateursport tot 17u is 
toegestaan. Na 17u moeten de sportlocaties sluiten. Dit heeft helaas weer gevolgen voor jullie als 
sporters bij JTV Leek. Zie hieronder wat dit voor jou betekent (geldig tot 18dec21): 
- Get Fit: alle trainingen komen te vervallen. 
 
- Freerunnen: alle trainingen komen te vervallen. We gaan kijken of er mogelijkheden zijn om de 
training op andere momenten gegeven kunnen worden maar dat hangt af van beschikbaarheid van 
zalen, trainers enz 
 
- Turnen: 
Alle turners zijn op dinsdag  welkom van 16-17u 
Alle turners  zijn op donderdag welkom van 15-17u 
Alle turners zijn op zaterdag welkom van 15-17u  
Voor de BB jongens wordt nog bekeken of er extra trainingsmomenten gecreëerd kunnen worden. 
Jan houdt jullie hiervan op de hoogte. 
 
Contributie 
-Contributie compensatie: Ook deze maand zal er nog geen verrekening van de contributie kunnen 
plaatsvinden. De vereniging heeft helaas nog steeds geen compensatie ontvangen.   
 
-Contributie inning: Vanwege opzegging van de penningmeester heeft de inning van de contributie 
nog niet plaats gevonden. De administratieve kant hiervan duurt langer dan verwacht. Zodra dit rond 
is zal de inning plaatsvinden. 
 
Grote Clubactie 
Goed gedaan sporters! Er zijn veel loten verkocht. De teller staat op 226 verkochte loten. Degene die 
uiteindelijk de meeste loten heeft verkocht zal een leuke prijs ontvangen. 
 
Violier gesloten 
Op woensdag 22 dec 21 is de violier gesloten en zal er geen freerunnen zijn. 
 
Penningmeester 
Zoals hierboven al is benoemd heeft de huidige penningmeester opgezegd. We willen hem hartelijk 
danken voor alle inzet van de afgelopen jaren. 
 
OPROEP: 
Het "runnen" van een vereniging is soms net een bedrijf. Je werkt samen met mensen, maakt 
plannen, voert taken uit.  
Je beleeft er een heleboel plezier aan. En soms is het even niet leuk. Net als bij je echte werk.... 
Om een vereniging draaiende te houden is een groep mensen nodig die het bedrijf "runnen". Je 
verdeelt het werk wat, je vergadert wat en appt vooral heel veel. 
Ieder doet waar ie goed in is, zin in heeft, tijd voor heeft. Ieder zijn stukkie. Maar het moet wel 
gebeuren. 
En zo kunnen bijna 100 jongens en meisjes bij JTVLeek turnen en freerunnen. 
Hieronder doen wij wederom een oproep. Voel je aangesproken en kom ons helpen. Doe het voor de 
kids. Als ieder een stukkie doet dan is het prima te doen. 
 
Hierbij doen we een noodoproep voor een nieuwe penningmeester. Als er zich eind dit jaar geen 
nieuwe penningmeester heeft aangediend, zijn we genoodzaakt om de financiële taken te 
'outsourcen'. Gevolg hiervan zal zijn dat de contributie omhoog gaat. Dit zouden we graag willen 
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voorkomen. Wil je meer weten stuur dan een mail naar secretariaat@jtvleek.nl 
 
Vrijwilligers  
Naast een penningmeesterzijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden die samen met ons 
de taken van de vereniging op zich willen nemen. Ook hiervoor kun je voor meer informatie een mail 
sturen naar secretariaat@jtvleek.nl 


