
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI  2019 
 

 

BONDSCONTRIBUTIE 

Voor het jaar 2019 dient de bondscontributie weer betaald te worden. 

Wij verzoeken iedereen die nog niet betaald heeft dit voor 1 maart 2019 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.  

 

AANKONDIGING ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 

Zaterdag 13 april 2019 zijn er weer onderlinge wedstrijden voor de kinderen vanaf 6 
jaar. 
Deze wedstrijd zal plaatsvinden in de gymzaal bij ‘Het Carillon’.  
 
Bij deze onderlinge wedstrijden doen: 
De meisjes oefeningen op : sprong, brug, balk en mat. 

De jongens oefeningensprong, rek, ringen en mat. 

 
Iedereen zal deze oefeningen op zijn/haar eigen niveau doen. Tijdens de lessen 
zullen wij kijken welke oefeningen het beste voor uw zoon/ dochter zijn. 
Na afloop van de onderlinge wedstrijden zal er aan iedereen een medaille worden 
uitgereikt.  
De winnaars krijgen behalve de medaille ook een leuke beker als herinnering. 
 

Wij gaan er uiteraard vanuit dat iedereen meedoet! Het is leuk als er vele ouders, 

broertjes, zusjes, opa’s en oma’s komen kijken. 

 
 
 
 
 
 



 
De onderlinge wedstrijden zijn een officieel moment binnen onze vereniging dus is er 
een kledingvoorschrift: 

- Het is verplicht dat uw dochter een verenigingspakje aan heeft. Indien uw dochter 
nog geen pakje heeft, kunt u een gympakje bestellen bij Angelique Nobel, 
Planetenlaan 4, 0184-685330/06-15327715, amnobel73@gmail.com. 

- Ze moeten witte gymschoentjes aan, eventueel met witte sokken of ze kunnen op 
blote voeten. 

- Daarnaast moet lang haar in een staart of een vlecht. 

- Jongens moeten een blauw broekje aan met een wit T-shirt zonder opdruk en 
witte sokken/witte gymschoenen of blote voeten.  

Als de kleding niet in orde is, kan uw kind niet deelnemen aan de onderlinge 
wedstrijden. 
 
Begin maart ontvangt u/uw kind een inschrijfformulier. Zodra het wedstrijdschema 
bekend is wordt dit per mail meegedeeld aan uw kind. De onderlinge wedstrijden 
zullen plaatsvinden tussen 08.30 uur en 17.00 uur 
 
 

AVG 

Binnenkort ontvangt u een brief bij u thuis met betrekking tot de privacy van uzelf of 

uw kind binnen onze vereniging. Het is belangrijk dat u deze brief goed leest en 

ondertekend terug geeft aan de leiding van uzelf of uw kind. 

 

 

GEZAMENLIJKE UITVOERING 

Op zaterdag 13 juli 2019 zal er weer een gezamenlijke uitvoering zijn in sporthal de 

Klipper. Houdt deze datum vrij! Meer informatie volgt later in het jaar. 

 

 

AGENDA 

Onderlinge wedstrijden;  13 april 2019 

Gezamenlijke uitvoering;  13 juli 2019  

 

 

VAKANTIES 2019 

Voorjaarsvakantie;   24-02-2019 t/m 02-03-2019 

Meivakantie;    21-04-2019 t/m 04-05-2019 

Hemelvaart;    30-5-2019 en 31-05-2019 

2e pinksterdag;   10-06-2019 

Zomervakantie;   20-07-2019 t/m 01-09-2019 
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