NIEUWSBRIEF SEPTEMBER/OKTOBER 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. Wij verzoeken u dringend om geen mails meer te sturen aan het mailadres van
Marion Scheepers. Marion is in maart jl. overleden en voor de familie is het niet prettig om nog mails
te ontvangen.

DEELNAME AAN DE NATIONALE SPORTWEEK
Van 24 september tot en met 29 september doet onze vereniging mee aan de Nationale Sportweek.
Dit betekent dat alle jongens en meisjes die geïnteresseerd zijn in gym en/of danslessen vrijblijvend
kunnen meedoen aan onze lessen in deze week.

BONDSCONTRIBUTIE
Helaas zijn er nog steeds een aantal leden die de bondscontributie niet betaald hebben. Dit moest
betaald worden voor 1 april 2018. 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.

VOG
Wij zijn momenteel in het proces om voor al onze bestuursleden, leiding, hulpleiding etc. een VOG
aan te vragen. Wij hopen daarmee te waarborgen dan uw kind veilig les krijgt bij onze verenging.

SPRINGDAG
Op zaterdag 27 oktober a.s. vindt de springdag weer plaats. Alle leden van 6 jaar en ouder hebben
hier inmiddels een mail over gekregen. Het bestuur wenst de leden alvast veel plezier toe deze dag!

DANSUITVOERING
Op 7 juli heeft onze dansuitvoering in theater de Willem plaatsgevonden. Wij kunnen terugkijken op
een zeer geslaagde avond. Wij danken Mara en Dagmar voor hun enthousiasme en inzet!

WIJZIGING DANSUREN
Door afname van enkele dansleden zijn een aantal dansgroepen opnieuw ingedeeld. De
desbetreffende leden zijn hier inmiddels over geïnformeerd.
Het nieuwe rooster kunt u op de website van Kracht & Vriendschap terug vinden.

NIEUW VERENIGINGSPAKJE
De leverancier van onze verenigingspakjes en selectiepakjes heeft te kennen gegeven dat onze pakjes
uit de collectie gaan. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om over te gaan op de nieuwe
collectie. Inmiddels zijn er twee nieuwe pakjes uitgekozen, 1 voor de selectie en 1 voor de
recreanten.
De meisjes die bij de recreanten turnen en onlangs een verenigingspakje hebben aangeschaft hoeven
zich geen zorgen te maken, dit pakje zal voorlopig nog gebruikt mogen worden tijdens activiteiten
van de vereniging. Het nieuwe pakje voor de recreanten zal ongeveer evenveel kosten als het huidige
verenigingspakje. We hopen dat we hier een aantal jaar mee vooruit kunnen!
Voor de meisjes van de selectie geldt dat zij voor de wedstrijden allemaal hetzelfde nieuwe pakje
dienen te dragen. De kinderen krijgen hierover de informatie via de trainster.

AGENDA
Springdag Middelharnis
Kleuren Turnen

27 oktober 2018
Planning: november 2018

VAKANTIES VOOR HET SEIZOEN 2018-2019
Herfstvakantie
21-10-2018 t/m 27-10-2018
Kerstvakantie
23-12-2018 t/m 5-1-2019
Voorjaarsvakantie
24-2-2019 t/m 2-3-2019
Meivakantie
21-4-2019 t/m 4-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-05-2019
e
2 pinksterdag
10-6-2019
Zomervakantie
20-7-2019 t/m 1-9-2019

