
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Juni 2018  
 

Penningmeesters: 

Met ingang van april 2018 hebben wij 2 nieuwe penningmeesters, dit zijn Elma Visser 
(elma.visser47@kpnmail.nl) en Laura van Elburg (lauravanelburg@gmail.com) 
Beide dames zijn aanspreekpunt voor aanmeldingen, opzeggingen, adreswijzigingen, vragen over 
contributie etc. 
 

Bondscontributie 
Helaas zijn er nog steeds een aantal leden die de bondscontributie niet betaald hebben. Dit moest 

betaald worden voor 1 april 2017. Wij verzoeken iedereen die nog niet betaald heeft dit zo spoedig 

mogelijk over te maken naar rekeningnummer NL78SNSB0815235739. De bondscontributie is voor 

leden t/m 15 jaar € 20,00 en voor leden van 16 jaar en ouder € 24,00. Wilt u bij betalingen a.u.b. 

de voornaam en achternaam van uw kind vermelden. Vooral bij betalingen door ouders die een 

andere achternaam hebben dan hun kind, is de betaling moeilijk te achterhalen voor de 

penningmeesters.  Alvast hartelijk dank hiervoor. 

 

Nieuwe privacy wetgeving 

Ook wij werken nu volgens de nieuwe privacy wetgeving en gaan volgens de voorschriften om met 

uw gegevens.  De website zal z.s.m. vermelden dat wij voldoen aan de eisen. 

 

Dansuitvoering 
Op zaterdag 7 juli 2018 organiseren wij weer een spetterende dansuitvoering in theater De 

Willem in Papendrecht. Al onze dansgroepen zullen in actie komen op het podium. 
Vanaf maandag 18 juni start de kaart voorverkoop. U kunt terecht bij onderstaande adressen.  
Aan de zaal is een beperkte kaartverkoop. Koop tijdig uw kaarten want VOL IS VOL. 
 

De voorstelling begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Er is een beperkte verkoop 
aan de zaal. Wij raden u aan om de kaarten te kopen in de voorverkoop bij onderstaande 
adressen. 

De kaarten zijn € 10,00 voor 13 jaar en ouder , € 5,00 voor 5 t/m 12 jaar en € 2,50 voor kinderen 
t/m 4 jaar. De kaartjes kunnen in de voorverkoop vanaf maandag 18 juni gekocht worden bij: 

 
Henriette Klis  Liesgras 13    Tel. 06-54710852 

Elma Visser   Schoenerstraat 47   Tel. 06-38031904 
Angelique Nobel  Planetenlaan 4   Tel. 0184-685330 

Angelique van Eyk  Bovenkruier 106   Tel. 06-37557973 
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De prijzen bij verkoop aan de zaal zijn:   € 11,00 voor volwassenen  

        €   6,00 voor kinderen  5 t/m 12 jaar 

        €   3,50 voor kinderen t/m 4 jaar 
RTT FINALE: 

Zaterdag 2 juni 2018 was de Regionale Finale van de turncompetitie. Evelien Lagendijk 
heeft zich dit jaar geplaatst met 2 teams, nl. Keuze B1  en Keuze B2. 

Team Keuze B1 heeft de 1e plaats behaald en het team keuze B2 is 5e geworden, wat 
voor deze jonge groep die voor het eerst mee hebben gedaan in de Keuze B competitie 

een hele goede prestatie is. Felicitaties voor beide teams. 
 

AGENDA: 
Dansuitvoering De Willem  7 juli 2018 

Zomervakantie   9 juli 2018 t/m 26 augustus 2018 

(mochten de lessen op een andere datum eindigen/starten dan geeft de leiding dit door). 
Kleuren Turnen   Planning: november 2018 

 
Zodra de schoolvakanties voor 2018-2019  bekend zijn zullen wij die aan u doorgeven. 

 

 


