
Bericht van het bestuur 
We zijn alweer enkele maanden druk in de weer met onze sport. Geweldig om te zien al het 
enthousiasme van iedereen. Dit laatste was ook zeker te merken op onze sponsorloop! 
FANTASTISCH. We willen jullie dan ook allemaal bedanken voor jullie inzet. Het resultaat 
mag er wezen. Er is ca € 1600 opgehaald voor jullie vereniging. Dit bedrag zal worden 
gebruikt voor de aanschaf van materiaal en dan met name voor de Pegasus . 
Vorig jaar hebben we ook een (anonieme) gift gehad . Dit bedrag wordt op dit moment 
besteed aan de opleiding voor onze trainer(s). 
Deze keer de nieuwsbrief alleen digitaal. We hopen zo dat dit iedereen de juiste informatie 
krijgt. 
Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij het als bestuur graag van jullie! Wij zijn er 
voor jullie. 

Pietengym 
Op maandag 28 november en op woensdag 30 november is er Pietengym; op de woensdag 
alleen voor de jongste twee groepen.  

Zwangerschap 
We vermoeden dat de meesten het ondertussen wel weten, maar Anita is zwanger. Anita, 
ook langs deze weg van harte gefeliciteerd. We hopen dat alles naar wens gaat verlopen . 
Anita gaat in het seizoen met verlof, naar een oplossing wordt druk gezocht. Zodra er meer 
over bekend is dan laten we dit zsm weten. 

Contributie 
De (extra) contributie voor de springgroep en (nieuwe) selectieleden zal in november voor 
het eerst geincasseerd worden.  

Oproep bestuursleden 
Twee jaar geleden is een enthousiaste groep verder gegaan met het besturen van onze 
gymnastiekvereniging. Afgelopen seizoen zijn twee bestuursleden afgetreden. Hier zijn geen 
nieuwe leden voor in de plaats gekomen. 
Dit seizoen zullen er ook twee leden afscheid nemen. Wij zijn op zoek naar twee 
enthousiaste bestuursleden die graag een positieve bijdrage willen leveren aan de 
vereniging. 
De specifieke taken bedragen de ledenadministratie en het ondersteunen van (waarschijnlijk 
in de nabije toekomst) de penningmeester met het incasseren van de gelden. Tevens zal er 
een stukje onderhoud van de website bij zitten. 
Wie voelt zich aangesproken? meld je bij het bestuur van de gymnastiekvereniging. 
*Laat de gymnastiekvereniging niet in de steek*  

Vakantie 
Maandag 26 december t/m 7 januari is het kerstvakantie. In deze vakantie zijn er geen lessen. 
De eerst volgende lessen worden weer gegeven vanaf 9 januari. 
We wensen iedereen (het duurt nog eventjes) … hele fijne feestdagen!  

 


