
 

 

 

 

 

 

 
 
NIEUWSBRIEF MAART 2017:  
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van een aantal belangrijke 

gebeurtenissen binnen onze vereniging. 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE: 
Van 28 maart tot en met 11 april aanstaande mogen alle leden van de Rabobank weer stemmen 

voor de Rabobank Clubkas Campagne. Ook onze vereniging mag dit jaar weer mee doen. Leden 

van de Rabobank ontvangen op 28 maart per post een stemkaart met een unieke stemcode 

waarmee de leden online kunnen stemmen op maximaal vijf verenigingen of stichtingen.  

Dus vergeet niet uw stem uit te brengen op ons!! 

 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 18 MAART 2017: 
Op zaterdag,18 maart 2017 zullen de onderlinge wedstrijden weer plaatsvinden in de gymzaal van 

’t Carillon. Deze wedstrijden zijn bedoeld voor onze recreatie leden en voor onze selectie leden.  

Alle leden die zich op hebben gegeven, hebben via hun leiding informatie ontvangen wanneer zij 

verwacht worden. De ochtend start om 08.30 uur met de jongens en de meisjes van 6 en 7 jaar. 

Vanaf 10.00 uur worden de meisjes van 8 en 9 jaar en de meisjes van 10 jaar en ouder verwacht. 

Daarna is het de beurt aan de selectie instap. Zij starten om 12.30 uur. Om 14.00 uur volgen de 

meisjes van de selectie keuze B samen met de meisjes van 10 jaar en ouder die supplement H 

turnen. Als laatste is de selectie verplicht B aan de beurt. Zij beginnen om 15.15 uur.   

De jongens en meisjes hebben hard geoefend en willen graag hun oefeningen aan iedereen laten 

zien. Wij hopen dan ook dat u allen komt kijken! Tijdens de wedstrijd is het mogelijk om voor  

€ 0,50 een kopje thee of koffie te kopen. Voor alle deelnemers is er een gezonde snack. 

 

SPONSORKLIKS: 
Vanaf nu is het voor iedereen die Kracht & Vriendschap een warm hart toedraagt mogelijk om ons 

GRATIS te sponsoren. Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar onze website: 

http://www.krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl  Op de website staat een banner van 

SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, 

waaronder Bol.com, Wehkamp en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Kracht 

& Vriendschap een commissie op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra. Doe 

hetzelfde als u uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via Kracht & Vriendschap kunt u 

terecht bij 4500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. Zo is sponsoren 

niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 

http://www.krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl/


 
BONDSCONTRIBUTIE:  
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u herhaaldelijk gevraagd om de bondscontributie van 

2016 aan ons over te maken. Ook hebben we een aantal leden per post benaderd om te betalen. 

Helaas zijn er nog altijd leden die voor 2016 nog steeds niet hebben betaald. Een verzoek aan 

iedereen die nog niet betaald heeft om dit z.s.m. te doen.   

Voor 1 februari 2017 moest ook de bondscontributie voor 2017 betaald worden. Ook hierbij het 

verzoek aan iedereen om dit zo spoedig mogelijk over te maken.  

Zowel voor het jaar 2016 als 2017 bedraagt de bondscontributie voor leden t/m 15 jaar € 15,00 en 

voor leden van 16 jaar en ouder € 19,00. Het bedrag kan overgemaakt worden naar 

NL78SNSB0815235739. Wilt u bij betalingen a.u.b. de achternaam van uw kind vermelden. Vooral 

bij betalingen door ouders die een andere achternaam hebben dan hun kind, is het moeilijk te 

achterhalen voor de penningmeester.  Alvast hartelijk dank hiervoor. 

 

 

WIJZIGING EMAIL ADRES LEDEN: 
Als uw mailadres wijzigt zou u dit dan willen doorgeven aan onze penningmeester. Haar mailadres 

is: mascheepers@planet.nl. Zo blijft u altijd op de hoogte van alles binnen onze vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mascheepers@planet.nl

