
 
 

Nieuwsbrief Synergos augustus 2022 

Vanaf maandag 22 augustus gaan alle lessen weer van start en we hopen 

iedereen in goede gezondheid terug te zien en natuurlijk ook nieuwe leden te 

verwelkomen! Onze leiding heeft er veel zin in!  

Let op: Sport Overdag start per 1 september!   

 

Dringende oproep voor nieuwe bestuursleden 

➢ Helaas zijn we als bestuur nog steeds hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Wie we het meest nodig hebben, is een 1e voorzitter, een 1e secretaris en een 1e 

penningmeester! Voor deze laatste 2 functies geldt dat we zeer dringend een 

opvolger zoeken! Ervaring als penningmeester is niet nodig, maar wel affiniteit 

met cijfers.  

Zelf leg ik mijn taken als 1e secretaris neer op de volgende Algemene  
 Leden Vergadering (ALV). De bestuursvergaderingen worden 5 à 6x per jaar   
 gehouden, duren niet langer dan 2 uur en verlopen altijd in een prima sfeer!  

Bij alle genoemde functies gaat het overigens om het overnemen van deeltaken. 

Daarnaast zoeken we nog een aantal coördinatoren: zoals bijv. voor onderhoud 

 en aanschaf materialen, voor het aansturen van de jeugdcommissie. 

☺ Wist u overigens dat een bestuurslid gratis mag sporten bij Synergos? Voor meer 

informatie kunt u mailen naar: secretaris@omnisport-synergos.nl, of bellen naar 

0184-413499.  

 

 
Zou dit het toekomstbeeld worden voor de bestuursvergaderingen van 

Synergos? Dat wil toch niemand!  

Helpt ù mee om het voortbestaan van onze bloeiende en gezellige vereniging 

voor de toekomst veilig te stellen? 

 

➢ Wilt u geen bestuurslid worden, maar wèl helpen bij activiteiten, dan kunt u een 

mailtje sturen naar: administratie@omnisport-synergos.nl 
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Groot succes voor springers Synergos op het NK Trampolinespringen 

U heeft vast wel in de media vernomen dat op het NK trampolinespringen in Ahoy maar 

liefst 5 springers van Synergos Nederlands kampioen zijn geworden in verschillende 

categorieën! Kijkt u anders nog even op onze website voor een verslag en mooie foto's! 

 

 

 
Op 13 juli jl. zijn deze toppers op het gemeentehuis gehuldigd door dhr. R. Bijderwieden, 

de wethouder van o.a. Sport. 

Linksvoor: Willianne van Kempen (pupil meisjes), rechtsvoor: Joëlla van Rijsbergen 

(jeugd 1 meisjes), linksachter: Nikita de Kock (junior dames) en rechtsachter Larysa 

Zabi (senior dames). Caillin Polack (jeugd 2 meisjes) kon helaas niet aanwezig zijn.  

Achteraan ziet u trainer Jan Mijnster. 

 

Deelname Synergos aan diverse acties: 
Wij willen u alvast attent maken op onze deelname aan de volgende acties: 

☺ Rabobank Clubsupport (stemmen van 5 t/m 27 september) U stemt toch ook 

op Synergos? 

☺ Nationale Sportweek (16 t/m 25 september). 

☺ Grote Clubactie (vanaf 24 september) 

Wij houden u op de hoogte! 

 

 

 

 


