
 

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

gebeurtenissen binnen onze vereniging. 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN: 
Op zaterdag 8 november jl. hebben wij de onderlinge wedstrijden gehouden. Deze wedstrijden zijn 
georganiseerd voor alle gymleden vanaf 6 jaar en ouder. Deze wedstrijden zijn gehouden in de 
nieuwe gymzaal bij ’t Carillon en waren een groot succes voor de deelnemers. Alle deelnemers 
kregen een medaille en voor de winnaars van elke groep was er een kleine beker. De 
clubkampioenen van zowel de recreatie als de selectie kregen een grote beker.  Maud de Koning had  
over de gehele dag de hoogste punten had behaald  en daarom werd ze Clubkampioen 2014 van 
Kracht & Vriendschap. Ze is een jaar lang eigenaar van de wisselbeker. De foto’s die gemaakt zijn 
tijdens de wedstrijd zijn inmiddels op de site geplaatst. Wij hebben genoten en hopen dat alle trotse 
ouders en opa’s en oma’s dat ook hebben gedaan. Op naar de volgende keer. Een bedankje gaat uit 
naar Ronald Mast van Mast Infratechniek en Ed Verzijl van Deco Home Verzijl. Zij hebben samen alle 
prijzen gesponsord en gezorgd dat het publiek gratis koffie en thee kon krijgen. Ook de kinderen 
krijgen namens de sponsoren drinken met iets lekkers. Heel hartelijk dank! 
 

BONDSCONTRIBUTIE:  
Al sinds onze oprichting betaalt Kracht & Vriendschap bondscontributie aan de KNGU, dit is een 
verplichte bijdrage per lid van onze vereniging. Deze verplichte bijdrage zorgt er onder andere voor 
dat alle leden verzekerd zijn tijdens onze activiteiten.  
Jaarlijks moeten wij een fikse rekening betalen aan de KNGU voor de bondscontributie.  
In het verleden hebben wij het bedrag dat de leden moeten betalen aan bondscontributie, 
doorberekend aan de leden door de contributie te verhogen. Maar dit is niet rendabel.  
Met ingang van 2014 zijn de leden het bedrag van de bondscontributie zelf gaan betalen aan Kracht 
& Vriendschap.  Voor het jaar 2015 bedraagt de bondscontributie voor leden t/m 15 jaar € 15,00  
en voor leden van 16 jaar en ouder € 19,00. Wij verzoeken u om dit bedrag  
uiterlijk 1 februari 2015 aan ons over te maken op rekeningnummer: NL78SNSB081523 o.v.v. de 
naam van het kind/lid. 

 
WEDSTRIJDSCHEMA SELECTIE: 
In januari 2015 gaan de wedstrijden weer beginnen voor onze selectiegroepen. Dit schema zal op de 
website worden geplaatst. De eerste thuiswedstrijden vinden plaats op 10 en 17 januari a.s. Beide 
wedstrijden beginnen om 09.00 uur met inturnen. Het publiek is altijd welkom om de meisjes aan te 
komen moedigen. 

 



OPZEGGING: 
Opzeggingen moeten altijd schriftelijk of per mail gemeld worden aan de penningmeester. Ook de 
leiding van de betreffende les moet geïnformeerd worden. Alleen op deze wijze binnen gekomen 
meldingen worden behandeld.  
U kunt onze penningmeester als volgt bereiken: Mevrouw M. Scheepers, Tjasker 13, 2957 XM Nieuw 
Lekkerland of per mail: J.C.A.Scheepers1993@kpnmail.nl  
 

AGENDA:  
Kerstvakantie:  22 december 2014 t/m 3 januari 2015 (geen lessen) 
Voorjaarsvakantie : 23 februari 2015 t/m 28 februari 2015 (geen lessen) 

Uitvoering in sporthal De Klipper   zaterdag 4 juli 2015 

 
 

Met dank aan onze sponsoren:  
 

Verhaar Schoenmakerij 

 


