
 

 

 
 
 

 
NIEUWSBRIEF APRIL 2016:  
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van een aantal belangrijke 

gebeurtenissen binnen onze vereniging. 

 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 19 MAART 2016: 
Op 19 maart jl. hebben de onderlinge wedstrijden plaats gevonden in ‘t Carillon. Van ’s morgens 

09.00 uur tot ’s middags 17.00 uur waren er diverse groepen die op hun niveau en in hun 

leeftijdsklasse hun oefeningen lieten zien. Er waren veel familieleden die kwamen kijken. Wegens het 

70 jarig bestaan van onze vereniging dit jaar, hoefden de leden geen inschrijfgeld te betalen en was 

de koffie voor de bezoekers gratis. Alle kinderen die meededen kregen limonade en een stuk fruit. Er 

zijn een aantal leden met een beker naar huis gegaan en iedereen die mee heeft gedaan kreeg 

sowieso een medaille. Onze clubkampioen is Hester Hijstek geworden. We kijken terug op een leuke 

dag en willen bij deze onze sponsor Ronald Mast van Mast Infratechniek bedanken voor het 

sponsoren van de prijzen. 

 

BETALINGEN: 
Bij deze verzoeken wij u om bij een betaling altijd de achternaam van uw kind te vermelden. Het 

komt regelmatig voor dat de persoon die betaalt een andere naam heeft dan het kind. Dit voorkomt 

een hoop zoekwerk. Alvast hartelijk dank hiervoor. 

 

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 2016 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  

zo spoedig mogelijk aan ons over te maken op rekeningnummer: NL78SNSB0815235739. 

 

DANSUITVOERING: 

Op zaterdag 2 juli 2016 staat onze tweejaarlijkse uitvoering  gepland. Deze zal plaatsvinden in theater 

de Willem in Papendrecht.  Naar aanleiding van de reacties van twee jaar geleden is er besloten om 

de voorstelling anders in te delen  zodat alle leden voldoende op het podium komen. De leden zijn al 



volop aan het oefenen om een spetterende voorstelling te maken. Indien er meer bekend is over de 

kaartverkoop e.d. laten wij het aan u weten. 

 

 
 
 
DEELNAME AAN DE RTT FINALE: 

De selectiegroepen van Evelien Lagendijk hebben het dit jaar super goed gedaan. Alle vier de 

groepen staan in de finale. Deze finale vindt plaats op zaterdag 4 juni in Gorinchem. Op onze website 

zullen de definitieve tijden worden vermeld. De selectiegroepen zouden het leuk vinden als ze die 

dag worden aangemoedigd, dus u bent van harte welkom die dag! 

 

 

AGENDA/VAKANTIES: 
 
Meivakantie   25-04-2016 t/m 07-05-2016 
2e Pinksterdag   16-05-2016 
Dansuitvoering   02-07-2016 

Zomervakantie   02-07-2016 t/m 21-08-2016 

 

 


