
N i e u w s b r i e f    S S L     december 2022 
 

Beste SSL leden 
Er zijn weer enkele mededelingen, die we onder jullie aandacht willen brengen. De nieuwsbrieven zijn 
overigens niet periodiek: alleen als er aanleiding toe is. In spoedgevallen maken we gebruik van de e-mail. 
 

Algemeen 
Als jullie vragen hebben of informatie willen doorgeven, maak dan gebruik van ons e-mailadres: info@ssllent.nl  
 

Valpreventie 
Project is gestart in oktober jl. De activiteiten van valpreventie worden in de groepslessen door Ling 
ingebouwd. Er is  inmiddels ook nieuw oefenmateriaal in gebruik. Bijvoorbeeld balansborden, die we met de 
subsidie hebben aangeschaft. 
We blijven in contact met de extern deskundigen (GGD, fysiotherapeut, buurtcoach). Als de leden tijdens de 
lessen informatie verstrekken over medische gegevens e.d. dan worden die niet geregistreerd door SSL, mede 
in verband met privacy. 
 

Opzegging lidmaatschap SSL 
Aan de opzegging van het lidmaatschap zijn spelregels verbonden, die zijn vastgelegd in de Statuten van onze 
vereniging en ook op het inschrijfformulier zijn vermeld. Wij merken dat niet alle leden die informatie paraat 
hebben. Wij vinden het belangrijk om jullie hierover zo goed mogelijk goed te informeren:    

Opzegging kan maar op twee momenten: per 1 januari en per 1 juli met een opzegtermijn van één 
maand. Dus opzeggen vóór 1 juni of 1 december. Wanneer u niet tijdig opzegt, bent u weer een half 
jaar contributie verschuldigd. Zie www.ssllent.nl/over-ons/ voor de statuten van onze vereniging. 

 

Wegwerp koffiebekers….exit! 
De koffiecommissie wil stoppen met het gebruik van wegwerp-koffiebekers: teveel afval en niet duurzaam. De 
commissie vraagt de leden of er ideeën zijn voor de vervanging. Houd daarbij rekening dat er in de sporthal 
géén opslag of afwasgelegenheid is. Graag jullie reactie naar de koffiecommissie…..!  
 

Koffiepot 
De leden storten regelmatig een bijdrage in de “koffiepot”. Als er in de “koffiepot” wat geld overblijft, wordt 
dat naar rato overgeheveld naar het “lief en leedpotje” van iedere groep.  
Afgelopen jaar is voor groep 1 € 100 en voor groep 2 € 50 gestort in deze potjes. 
De beide “potjes” worden door de leden beheerd en zijn niet opgenomen in de begroting van SSL. We houden 
het simpel….! 
 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 
Reeds gemeld in de vorige nieuwsbrief: de ALV is gepland op 22 maart 2023. 
 

Kerstweek en Nieuwsjaarsweek géén sport  
Op de woensdagen 28 december en 4 januari as. zijn er géén sportlessen. 
 

Tot slot wensen wij alle SSL-leden: 
 

fijne feestdagen en 
een gezond en sportief 2023 
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