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Als gymnastiekvereniging in Obdam maken we moeilijke tijden mee, maar ook prachtige tijden! De
financiële kant is natuurlijk altijd lastig, maar we hebben een fantastische groep leiding, vrijwilligers
en een gezellig bestuur. Bij de kleutergym zitten we te springen om nieuwe leden, terwijl bij het
selectie turnen de aanwas van nieuwe leden niet te stoppen is, en dat willen we ook niet!
Maar er zijn turnwedstrijden, en hierbij gaan de turnsters gekleed in turnpakjes. Een strikte regel van
de KNGU is dat turnsters van een vereniging identieke pakjes dragen tijdens een wedstrijd.
En hier rees ons probleem: hoe steken wij tijdens een wedstrijdweekend alle turnsters in dezelfde,
goed passende turnpakjes. We hadden er veel te weinig, vooral de kleine maatjes 128 en 140. Kijk
onderstaande foto, zo lukt het, maar hier worden de meiden niet blij van. Een pakje met het kruis
bijna op je knieën en afhangende schouders, dit kan echt niet!

Maar wat nu? De oude pakjes zijn van 2010 en niet meer na te bestellen. Nieuwe pakjes kopen voor
de hele selectie, dat zijn er 40 stuks! Hoe moeten we dit betalen? Laten we het de turnsters zelf
betalen? Maar de contributie is al best hoog en dat kunnen we toch niet maken? Geen wedstrijden
voor onze nieuwe aanwas? Nee! Als je op turnen zit wil je wedstrijden doen! Sponsors zoeken? Maar
we hebben ook nieuwe trainingspakken nodig voor de meiden en hiervoor hebben we al een beroep
op bedrijven gedaan.
Wat is er veel overleg geweest, heftige discussies, gemaild, ge-appt en gebeld met elkaar. Een
oplossing moest gevonden worden en uiteindelijk is deze er gekomen.
We hebben gelukkig de afgelopen jaren heel wat gespaard op onze Rabobank spaarrekening! Dus zijn
er 43 prachtige turnpakjes aangeschaft voor gemiddeld € 60. Het totaal van de nota bedroeg € 2.560.
Besloten is om dit bedrag te activeren en in zeven jaar af te schrijven, wat neer komt op een last
€ 365 per jaar. Voor een kleine vereniging is dit best een zware last maar het moest gebeuren, het
kon niet anders.
Wat zou het geweldig zijn om een deel van deze kosten via de Rabobank Clubkas Campagne terug te
kunnen ontvangen! Wat zouden wij graag héél veel stemmen krijgen zodat wij financieel weer wat
ruimte krijgen. En kijk eens hoe onze selectie turngroep er nu uit ziet, prachtig toch!
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