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Zoetermeer,  23 december 2016 

 

 

Beste mensen, 

 

De laatste maanden van het relatief rustig verlopen jaar is het bestuur druk doende geweest  om te  

bezien aan welke zaken we het komend jaar extra aandacht willen geven.  We hebben met onze 

laatste grote internationale wedstrijd (Internationale Topcompetitie BMX in oktober 2015) wel een 

mooie basis gelegd voor de toekomst.   

Een ieder zal begrijpen dat dit soort waanzinnige evenementen,  naast alle dagelijkse 

beslommeringen, niet te organiseren zijn zonder een volwaardig  bestuur. Met het vertrek van 

Melanie Hogendoorn als secretaris en het reeds eerdere afscheid van Hans Bouwmeester als 

penningmeester zijn cruciale functies binnen het bestuur niet meer ingevuld geweest. Gelukkig heeft 

Melanie zeer recent besloten toch weer deel uit te maken van het bestuur, nu als penningmeester. 

Betekent dat de functie van secretaris nog vacant is. Dit is een situatie die we niet te lang meer 

kunnen laten bestaan. Binnenkort stuur ik iedereen de functieomschrijving voor deze functie.  Als je 

het gevoel hebt dat de functie goed bij je past én als je het leuk vindt om in gezellige vereniging te 

investeren of als je nog vragen hebt stuur mij een dan mail (voorzittter@bmxzoetermeer.nl) . Je kunt 

me ook een bericht sturen met een verzoek voor een gesprek.  

Misschien weet je wel iemand in je omgeving – hoeft niet persé iemand bij of van de vereniging te 

zijn – die het ook leuk vindt om BMX Zoetermeer  te helpen. Nogmaals, binnen enkele dagen worden 

de functieomschrijving verspreid. Wellicht kunnen we dan snel weer op volle sterkte door met deze 

mooie vereniging.  

Ondanks de nog openstaande vacature voor secretaris is het bestuur enige tijd geleden wel 

uitgebreid. We zijn ontzettend blij dat John Vergeer ons bestuur is komen versterken. Velen zullen 

zich wellicht afvragen welke relatie hij tot de vereniging  heeft. John is de opa een van de mooie 

talenten van onze vereniging, Levi Klop. Hij heeft aangegeven aan de slag te willen met de sponsoring  

en de coördinatie van allerlei onderhoudszaken op en rond de baan. De eerste resultaten zijn zeer 

hoopgevend.  Hopelijk wil hij zijn kennis en kunde nog lang aan onze vereniging beschikbaar stellen.  

Zonder mensen als John is een vereniging niet in stand te houden. 

mailto:voorzittter@bmxzoetermeer.nl


Wil ik voor nu afsluiten met jullie alvast, namens het voltallige bestuur, hele mooi feestdagen toe te 

wensen. Maak er iets moois van.  Je mag wel alvast in HOOFDLETTERS in je agenda noteren dat we 

op zaterdag 14 januari a.s. onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst houden. Dan worden ook de 

jaarlijkse wisselbekers weer uitgereikt. We beginnen om 16:00 uur. Hopelijk tot dan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eite Levinga, voorzitter 


