
                                  Secretarieel jaarverslag WVMN 2021-2022 

Dit verslag betreft het verenigingsjaar dat liep van 1 mei 2021 t/m 30 april 2022. 
 
 
Ontwikkeling ledenbestand.  
Het afgelopen jaar zijn 2 leden helaas overleden, heeft 1 lid opgezegd en is 1 lid geroyeerd. 
We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen: Evelyn Monninkhof. 
Op 30 april 2022 hadden we 100 leden. 
 
 
Bestuur. 
In deze periode hebben 2 bestuursleden afscheid genomen: Peter van Stroe en Jose Jansen. 
Er zijn geen nieuwe bestuursleden toegetreden. 
 
Het bestuur heeft in deze periode 3x fysiek vergaderd. In 2022 hebben we, omdat we met ons drieën 
zijn, vooral per mail, app en telefoon overleg gehad. 
 
De belangrijkste overleg punten waren: 
- Financiën bewaken. 
- Communicatie naar leden en niet-leden die wel meesporten. 
- Samenwerking met leden die een activiteit organiseerden. 
- Samenwerking met de webmaster. 
 
Activiteiten. 
 
Hoewel er nog steeds corona was, zijn er toch weer leuke activiteiten georganiseerd, zoals: 
 
- oktober 2021           Algemene ledenvergadering in De Engel, met de inmiddels bekende borrel na. 
- november 2021       Matskiën: 11 deelnemers. 
- december 2021       Skiën in Zoetermeer. 
- maart 2022              Rolskiën: voor velen nieuw: 12 enthousiaste deelnemers. 
                                  Helaas zijn 2 mensen geblesseerd geraakt. De koffie met gebak achteraf  
                                  was een lekkere troost en beloning! 
- maart 2022              Daar was ie dan: de borrel waar zovelen zich altijd op verheugen! 
                                  Nu omgedoopt tot lenteborrel. Net zo gezellig als altijd! 
 
Veel dank en complimenten aan alle organisatoren!! 
 
Digiflits en website.     
 
De samenwerking met de webmaster is prima. Fijn dat steeds meer mensen de website weten te 
vinden om zich op te geven voor een activiteit of er zelf een te organiseren! 
 
Samenvattend:   
Gelukkig kon er dit jaar weer onder de deskundige leiding van ons Fitteam en enkele medesporters 
die trainingen gingen geven aan onze (broodnodige) conditie gewerkt worden. De sfeer was als altijd 
heel goed! 
 
 
 
 


