
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014 
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van een aantal belangrijke 

gebeurtenissen binnen onze vereniging. 

 

We hopen dat iedereen weer lekker uitgerust is in de zomervakantie, zodat we allemaal weer 

met veel plezier kunnen beginnen aan een gezond en sportief seizoen. 

 

DANSUITVOERING 
We kijken met veel genoegen terug op de dansuitvoering van 30 juni in theater De Willem. 

Er zijn wel wat verbeterpuntjes besproken, die meegenomen zullen worden naar de volgende 

uitvoering. 
 

SPRINGDAGEN 
Deze zullen dit jaar plaatsvinden op zaterdag 18 oktober 2014. 

Een hele dag springen, zwemmen, klimmen, tokkelen, bowlen, boogschieten enz. 

Kosten € 25,00. Dat is incl. de busreis naar Middelharnis, alle activiteiten en de lunch. 

Inmiddels zijn de inschrijfformulieren door de leiding uitgedeeld. 

Voor meer info: www.springdagen.nl 

 
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 
Ook dit jaar zullen er weer onderlinge wedstrijden worden gehouden voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Deze zullen gehouden worden op zaterdag 8 november 2014 in de gymzaal van de brede 

school 't Carillon. 

We hopen natuurlijk dat hier weer veel kinderen aan mee doen. Er zijn weer leuke prijzen te 

winnen. Van de leiding krijgen de kinderen hierover nog een brief. Voor deze wedstrijd hebben 

de meisjes een gympakje van de vereniging nodig. De pakjes zijn vanaf heden te bestellen bij 

Marion Scheepers (penningmeester) tel:0184-684223. (dus niet meer bij Ester Slagboom) 

  

BONDSCONTRIBUTIE 
Helaas moeten wij melden dat nog steeds niet iedereen de jaarlijkse bondscontributie heeft 

betaald. Voor 2014 bedraagt deze contributie voor leden t/m 15 jaar € 15,00 en voor leden 

van 16 jaar en ouder € 19,00. 

Dit bedrag had 1 februari 2014 al bij ons binnen moeten zijn. 

Onze vereniging moet dit betalen aan de KNGU. Het is een verplichte bijdrage per lid en zorgt 

er onder andere voor dat alle leden verzekerd zijn tijdens al onze activiteiten. 
 

IBAN NUMMER 
Voor alle duidelijkheid nog een keer ons IBAN nummer: NL78SNSB0815235739 

 

WORKSHOP 
In november 2014 en februari 2015 zal een workshop georganiseerd worden voor de 

dansgroepen. Bedoeld voor iedereen die interesse heeft in dans. 

Meer informatie hierover volgt nog. 

 

 



VERNIEUWDE WEBSITE 
In de afgelopen weken is onze website helemaal vernieuwd. 

www.krachtenvriendschap-nieuwlekkerland.nl 

Neem gerust een kijkje en let ook eens op de mogelijkheden van “ sponsorkliks” 

 
 

OPROEP VRIJWILLIGERS 
Binnen onze vereniging zijn wij naarstig op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers, die 

plaats zouden willen nemen in ons bestuur. 

Voor meer informatie: Henriëtte Klis, tel: 06-54710852 

                                 Marion Scheepers, tel:0184-684223 

 
 

JAARVERGADERING 
Dan wijzen wij u er tenslotte nog op dat de jaarvergadering dit jaar plaatsvindt op 

woensdagavond 8 oktober bij Ester Slagboom, Middelweg 26. Als u aanwezig wilt zijn kunt u 

zich aanmelden bij Henriette Klis 06-54710852 of 0184-683387 of Marion Scheepers 0184-

684223. 

 
 

AGENDA 
Springdagen: 18 oktober 2014 

Herfstvakantie: 20 oktober t/m 25oktober 2014 (geen lessen) 

Onderlinge wedstrijden: 8 november 2014 

 

 

Met dank aan onze sponsoren:  
 

Verhaar Schoenmakerij 
 

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

