
 
 
 
 

INTERNATIONAL LADIES KEEP-FIT CLUB DOW 

Onderafdeling der personeelsvereniging “Dow -Benelux B.V.”  

Terneuzen 
 

A.G.M.     07-02-2017 
               

 

Beste Keep fit leden, 
 

Hier is het verslag van de vergadering.  

 

Leden aanwezig: 

16  in totaal.  Gemma , Hilke , Jenny ,Lorna, Doris, Rianne, Wendy, Lilian ,Janine, Libo , 

 Petra, Els ,Ada , Yami , Tsiu-Jung , Mee Mee en Marian 

 

Voorzitter: 

Gemma opent de vergadering en heet iedereen welkomen vraagt Hilke om het jaarverslag  

te geven. 

 

Accounts : 

Hike gaf haar jaarverslag van de club  

De kas zal gecontroleerd en getekend worden door Janine  en Tsiu Jung. 

De begroting voor 2017 wordt aan de P.V. gestuurd. In de begroting wordt met het 35 jarig 

jubileum van de club, workshops en andere aankopen rekening gehouden. 

Contributie blijft hetzelfde   Voor Dow leden : 35,00 € per half jaar. 

                                             Niet Dow leden :  56,60 €  per half jaar.   

 

Betalingen tot 1 maart 2017 via de  Rabo bank  IBAN rekeningnummer: 

NL38RABO0392410931 

 

De Kerstcollecte ,  van de leden (hartelijk bedankt) . 

In totaal 160 € voor het goede doel . Op de vergadering is besloten dit bedrag te schenken  

aan : Bjorn van Cadzand uit Zaamslag. 

Hilke heeft dit geldbedrag aan de moeder van Bjorn gegeven. 

 

 



Na het jaarverslag heeft Hilke meegedeeld  dat zij stopt met functie van penningmeester 

en  heeft Tsiu Jung voorgedragen om deze functie over te nemen.  

Tsiu Jung en alle leden gingen daarmee accoord.  

Wij bedanken Hilke hiermee nogmaals voor alles wat ze voor ons heeft gedaan. 

 

Sport uitrusting:  

Onze uitrusting is nog voldoende behalve ballen voor Doris die nog aangeschaft moeten 

worden. 

 

Workshops en evenementen: 

We hebben besloten dit jaar 4 workshops  te houden.  B.v. Yoga,Flamingo, Healthy eating en 

reflexologie. Andere ideeén zijn welkom. 

Deze moeten nog wel bevestigd worden. 

Wanneer er interesse is in wandelen in de zomer vacantie periode ( in de maand Juli ) wordt 

dat geregeld door Hilke. 

 In de kleine vacantie periodes is er geen airobics. 

 

Samen eten na airobics:      paasontbijt :    28-3-2017 

           Zomerontbijt: 29-6-2017            

           Kerstontbijt :  14-12-2017 

 

Een bedankje voor Thea voor haar heerlijke oliebollen. 

 

35 jarig jubileum. 

We willen er een groot feest van maken. Eerste suggestie is al binnen:  

Een dag naar een Wellness centrum. Andere suggesties zijn welkom. 

De datum ligt nog niet vast maar we denken aan eind September. 

 

Web-Side: 

Zoals jullie weten onze web-side wordt beheerd door Tsiu Jung.   

Web-site Keep-fit  on-line    http://dowkeepfit.pvdow.nl/programm 

Als je foto’s of nieuws hebt voor de web-site dan kun je het sturen naar Tsiu Jung. 

 

Dit jaar hebben we een nieuwe teacher :  Tsiu Jung en dat zal heel leuk worden. 

 

Andere informative: 

 Hal niet beschikbaar, 

 Veranderingen in het program 

Wandeling met Hilke in Juli 

Tentoonstelling van Rianne op 21-03-2017.  

Zullen  gegeven worden in de komende nieuwsbrieven en de groeps whatsapp  

 

Personeelsvereniging DOW. 

Gemma ,Hilke en Jenny waren 7-2-2017 op de vergadering van de P.V.Dow. en hebben uitleg 

gekregen over het jaar 2016 en de plannen voor 2017. Meeste plannen gingen over 

veranderingen van het gebouw. Het enigste belangrijke voor ons was het Huishoudelijk  

Reglement. Hilke heeft dit naar jullie allemaal doorgestuurd. 

 

Vorig jaar hebben wij leuke workshops en een heerlijk Kerstdiner gehad en we hopen  

voor dit jaar samen weer leuke dingen te gaan doen.  

http://dowkeepfit.pvdow.nl/programm


Gemma Meulenberg. Voorzitter             Telefoon  0115-618464 

Tsiu Jung Liu             Penningmeester.  Telefoon 0115-616474 

Jenny de Nooijer.       Secretaris.            Telefoon 0115-612351 

 

 

 

                                       

    

 

 
    
  

 

 
 


