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K&V draait door deze zomer!
21 juni om 05.32 uur was
het zo ver: de zomer begon
toen. Op dat tijdstip bereikte het middelpunt van de
zonneschijf de lengte 90°
00’00” op de ecliptica, het
punt dat de zon z’n grootste
noordelijke declinatie bereikte (+23°26’11”). Op
dat moment staat de zon
recht boven de Kreeftkeerkring in het zenit. Het is het
moment dat de astronomische zomer begint, de weerkundige zomer begon al op
1 juni. Het tijdstip van 05.32
uur (Nederlandse tijd) wordt
het zomersolstitium genoemd, ook wel de zomerzonnewende of zonnestilstand. Op het noordelijk
halfrond zijn de dagen dan

het langst en de nachten
het kortst. Op het zuidelijk
halfrond is ‘t andersom,
daar zijn de seizoenen
precies omgekeerd; daar
begint dan de winter. Na
21 juni gaan de nachten
bij ons weer lengen.
Vindt u die lange dagen
ook zo lekker? Ik heb altijd
in deze tijd meer energie,
zin om buiten te zijn en
vooral lekker buiten te
sporten.

Speciaal voor jullie hebben
wij dit jaar vanwege Corona een zomerrooster opgezet. Iedereen is welkom
bij K&V tijdens deze zomer. Fijn he?

Dat we nog wel leden en
financiële middelen kunnen
gebruiken is wel duidelijk.
We starten daarom een
werving via facebook en
doen weer mee aan acties.
De jaarvergadering is ook
gepland. Meer informatie
over de ALV volgt begin
september.
Blijf je in Zaanstad? Kom
dan deze zomer lekker
mee doen met de extra
lessen bij De Greep.

Iedereen een gelukkig solstitium toegewenst. Ofwel,
een hele fijne zomer!
Margot van den Bor

En verder in dit
nummer…..
zomerrooster
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K&V draait door deze zomer! Iedereen is welkom!
Alleen op locatie De Greep, Perzikkruidweg 2B, Zaandam
Zomerrooster: vanaf maandag 12 juli t/m 19 augustus 2021

Het afgelopen seizoen hebben we vanwege de Coronacrisis niet de normale uren
les kunnen geven. We willen dit graag compenseren met een speciaal voor jullie
gemaakt zomerrooster!
Je kunt gewoon naar deze lessen komen, zonder aanmelding. De leiding zal wegens vakantie niet altijd dezelfde zijn.
Kijk op pagina 2 voor meer informatie over wanneer welke lessen worden gegeven.
Het Bestuur
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Alleen op locatie De Greep, Perzikkruidweg 2B, Zaandam
Sporten
doetvanaf
wat met
je! 12 juli t/m 19 augustus 2021
Zomerrooster:
maandag

Alle jeugdleden van 5 tot 15 jaar zijn welkom op woensdag van 16.00 tot 18.00 uur.
Alle dames van alle lesuren zijn welkom op:
donderdag van 9.30 tot 10.30 uur of van 11.00 tot 12.00 uur voor een conditietraining
of op maandag 12.00 uur tot 13.00 uur.
De Ouder & kind lessen zullen, na overleg, gewoon op vrijdagochtend worden gegeven .
De leiding van de groepen Work Out van maandag– en woensdagavond geeft via de groepsapp informatie over eventuele extra lesuren tijdens de zomervakantie.

Zomervakantie van zaterdag 10 juli tot en met zondag 22 augustus 2021.
Vanaf maandag 23 augustus worden de normale lessen hervat en eindigt het zomerrooster.

Wervingsactie
Via facebook zetten we een wervingsactie op.
Voor nieuwe leden die zich melden na 1 juli 2021 tot 1 september 2021 geldt dat zij
gratis kunnen trainen tot 1 september 2021.
De PR-commissie

Wisseling leiding
Helaas heeft Amy Stor aangegeven dat zij gaat stoppen met lesgeven omdat zij weer gaat studeren. Dat is
jammer want Amy deed het voortreffelijk.
Gelukkig is Chris Houtkooper bereid gevonden om deze lessen over te nemen zodat de meiden “gewoon”
door kunnen gaan. Chris is geen onbekende voor deze meiden.
@Chris, heel veel succes en plezier gewenst.
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Nieuwe Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen
Op 10 november 2020
heeft de Eerste Kamer het
wetsvoorstel bestuur en
toezicht rechtspersonen
aangenomen. De wet
treedt op 1 juli 2021 in
werking. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen.

Wat verandert er?
De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling
van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegen-

strijdig belang aan dat van
de vereniging. Veel van wat
in deze wet extra wordt
vastgelegd als verplichting
is gelukkig nu al gangbaar
in de praktijk. De gevolgen
vallen dus best mee, vooral
voor lokale clubs. K&V moet
echter wel enkele stappen
doorlopen om te voldoen
aan de verplichtingen die
de wetswijziging oplegt. De
statuten moeten gewijzigd
en er in praktijk wel uitvoering worden gegeven aan
de wet. Tevens zijn er verdere maatregelen voor beperking risico van aansprakelijkheid bestuurders. Uiteraard moet de ledenvergadering goedkeuring verle-

nen aan de voorgestelde
wijzigingen in de statuten.
De KNGU heeft modelstatuten voor verenigingen
opgesteld. Deze kunnen
worden gebruikt.
Grote vraag nu is wie
helpt Joop de Boer en
kan hem ondersteunen
bij deze administratieve
en notariële klus?
Wil je deze klus samen
met Joop klaren?
Stuur een email naar secretariaat@krachtenvlug
heid.nl of bel met Albert
Oosterbroek.

We doen weer mee met DEEN– en GROTE CLUBACTIE
Het aantal leden is door de
Coronacrisis behoorlijk gedaald. Vooral veel jeugdleden hebben ons verlaten en
de kantine had nauwelijks
inkomsten afgelopen seizoen. Dat betekent dat we

wel wat financiële steun
kunnen gebruiken.
Doet u ook weer mee met
de DEEN SPAAR ACTIE en
GROTE CLUBACTIE?

Let op de aankondigingen in de DEENwinkels en spaar met
ons mee.
De PR-commissie

50% subsidie ontvangen!
De zonnepanelen doen het fantastisch en leveren met dit mooie weer een goed rendement op. Wij hebben van Provincie Noord Holland een heel mooi bericht ontvangen dat zij ons een subsidie verlenen van 50% van deze zonnepanelen. Dat hebben
wij ook nodig om de gemaakte forse kosten in deze coronatijd in de hand te houden.
Albert Oosterbroek, Penningmeester

3

Sporten doet wat met je!
Sporten doet wat met je!
WIST JE DAT?
Je kunt altijd een
proefles volgen. Meld je
bij de leiding van het
desbetreffende uur en
bespreek de
mogelijkheden. Het
lesprogramma is te
vinden op onze website.

Heb je vragen over openstaande rekeningen? penningmeester@krachtenvlugheid.nl
Heb je een vraag over turnwedstrijden? wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl
Heb je een verzoek aan de PR? pr@krachtenvlugheid.nl
Heb je een vraag over activiteitenprogramma? activiteit@krachtenvlugheid.nl

Wil je een integriteitsmelding doen? Bel 06-49634929 of 06-14287752
Heb je kopij voor de nieuwsbrief? secretariaat@krachtenvlugheid.nl
Wil je het lidmaatschap opzeggen? ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

Een overzicht van de
kosten van het
lidmaatschap is te vinden
op onze website. Wij
adviseren leden die via
een nota de contributie
betalen over te stappen
op automatische incasso.
Informatie:
ledenadministratie
@krachtenvlugheid.nl

En wist u ook dit?
Onderzoek: de rol van
de darmen bij hersenaandoeningen
Vaak hebben mensen met
een hersenaandoening ook
last van darmproblemen.
Dat klinkt als een extra
ongemak, maar er lijkt
veel meer aan de hand te
zijn. Uit onderzoek naar
de ziekte van Parkinson
blijkt bijvoorbeeld dat er
al darmafwijkingen zijn
voor er afwijkingen in de
hersenen zijn.

De Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering is gepland
op vrijdag 17 september
2021. Houd u deze avond
vrij? Noteer alvast in uw
agenda. Uitnodiging volgt
begin september.

Het lijkt er dus op dat de darmen een rol spelen bij het ontstaan van o.a. Parkinson en
misschien ook bij andere hersenaandoeningen. Prof. Dr. Iris
Sommer van UMC G wil samen
met haar team de invloed van
de darmen onderzoeken bij
veel voorkomende hersenaandoeningen, zoals de ziekte van
Alzheimer; de ziekte van Parkinson, schizofrenie en manische
depressie. In Nederland lijden
meer dan 400.000 mensen
aan één van deze aandoeningen. De kennis uit het onderzoek geeft aanknopingspunten
voor betere behandelingen
voor mensen met een hersen-

aandoening. Daarnaast krijgen
de onderzoekers meer inzichten om hun kwaliteit van leven
te verbeteren. Door subsidie
van de Hersenstichting kunnen
de onderzoekers van het
UMCG hoe de darmgezondheid bij mensen met een hersenaandoening kunnen optimaliseren. Zij combineren daar-

bij moderne technologie
met iets wat iedereen al
kan: gewoon gezond eten.
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Sporten doet wat met je!
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