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Beste SSL leden 
Zoals jullie weten zijn er nieuwe bestuursleden gekozen voor onze vereniging.  
Op 31 augustus en 5 oktober jl is er vergaderd, samen met Theo Wolswijk. 
De bestuursleden hebben taken verdeeld en hebben besloten om de SSL-leden te informeren door 
middel van een nieuwsbrief, als daar aanleiding voor is.  
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe bestuur. 
 

Nieuw bestuur en taakverdeling. 
Lisa Borsten  voorzitter 
Wil Verhoeven  secretaris 
Marjolijn Dehue penningmeester 
Wim Rikken  technische ondersteuning, materiaalbeheer 
José Godinho Nunes bestuurslid 
Martin Flinsenberg ledenadministratie 
Jos Weenink  communicatie, webbeheer 
 
Theo Wolswijk is bij de afgelopen bestuursvergaderingen aanwezig geweest. Er zijn taken 
overgedragen en wij hebben –dank zij Theo- snel inzicht gekregen in de werkzaamheden. 
Ook is het bestuur verheugd dat Theo ons voorlopig nog blijft ondersteunen….! 
 

Uitbreiding groep 2 
In overleg met de sporters in groep 2 én sportdocent Ling Leewis wordt het aantal deelnemers in 
deze groep uitgebreid van 16 naar 22. Dit is mogelijk omdat de andere helft van de sportzaal wordt 
bijgehuurd. Ingangsdatum is 1 november as.  
Bij de instroom van de nieuwe deelnemers wordt gebruik gemaakt van de bestaande wachtlijst.   
 

Algemene ledenvergadering SSL 
Is gepland op woensdag 22 maart 2023 tussen de sportlessen van de groepen 1 en 2. 
Nadere informatie volgt nog. 
 

Valpreventie SSL 
Alle SSL-leden hebben een e-mail ontvangen, waarin de start van het project ‘Valpreventie’ is 
aangekondigd. Tijdens de kick-off op 5 oktober jl. is informatie verstrekt over het doel, de inhoud en 
de planning van het project. 
De werkgroep ‘Valpreventie SSL’ stuurt het project aan. In de werkgroep hebben Frans Eijkelhof, José 
Godinho Nunes (leden SSL) en Ling Leewis (sportdocent SSL) zitting. Het team bestaat verder uit 
Mark Loeffen (fysiotherapeut), Elone Quartel (Gezondheidsmakelaar GGD) en Linda Mekkelholt 
(Buurtcoach Lent).  
 

Actualiseren website 
De website www.ssllent.nl zal komende maanden worden geactualiseerd. 
   

Herfstvakantie géén sport 
Woensdag 26 oktober as. zijn er geen sportlessen. Zie ook de sportagenda 2022-2023 op de website. 
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