NIEUWSBRIEF JUNI 2022
Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte houden van wat momenteel speelt binnen
onze vereniging.

TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE
Afgelopen 9 april heeft Lydia in samenwerking met KDO Alblasserdam een
vriendschappelijke turnwedstrijd georganiseerd voor de recreatie meisjes van Kracht en
Vriendschap en KDO. Na een lange tijd was het gelukkig weer mogelijk. Het was wel weer
even spannend….zo’n 70 turnsters hadden hard geoefend en konden zo mooie oefeningen
aan de jury en het publiek laten zien.
Het was een gezellige middag met elkaar en wat hebben ze het goed gedaan!
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd bedanken, in het bijzonder de
sponsoren: De Zichtmakers voor het sponseren van de medailles en Albert Heijn van Es voor
het eten en drinken.
MOLENPOP
Zaterdag 2 juli vindt tijdens Molenpop het Lekkerlands Sportfestijn plaats. Vanuit K&V zullen er ook
demonstraties worden gegeven.
12.15 -13.00 Demonstratie selectie K&V
13.00 -13.30 Demonstratie Dans dames K&V

SPORTACTIVITEIT 9 JULI 2022
Op zaterdag 9 juli organiseert Kracht en Vriendschap in samenwerking met Negen (voorheen GIGA
Molenlanden) en diverse sportverenigingen in Nieuw-Lekkerland een sportactiviteit voor jongeren
van diverse leeftijden. Zodra wij hier meer informatie over hebben zullen wij u op de hoogte
brengen. Houdt ook onze facebookpagina en website in de gaten. De informatie zal op verschillende
wijzen in het dorp bekend worden gemaakt.

UITVOERING 1 OKTOBER 2022
Zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen bestond onze vereniging op 1 oktober 2021 75 jaar!
Vanwege alle coronamaatregelen willen wij dit vieren op 1 oktober 2022.
Wij willen dit graag vieren met al onze leden middels een spectaculaire uitvoering in Sporthal de
Klipper. Het thema van deze uitvoering is heel toepasselijk PARTY!!

Noteert u deze datum alvast in uw agenda, al onze leden kunnen dan laten zien waarvoor ze zo hard
geoefend en getraind hebben. Nadere informatie volgt na de zomervakantie.
LET OP:
Tijdens de uitvoering zullen er foto’s gemaakt worden door de vereniging. De foto’s worden
gepubliceerd op de website en facebookpagina van de vereniging. Mogelijk worden er foto’s naar de
krant verzonden. Wilt u nadrukkelijk dat de foto van u of uw kind niet gepubliceerd wordt, meldt dit
dan bij de leiding. Tijdens de uitvoering krijgen deze personen een polsbandje zodat voor ons en de
fotografen duidelijk is van wie er geen foto’s genomen mogen worden.

BONDSCONTRIBUTIE
Voor het jaar 2022 dient de bondscontributie weer betaald te worden. Wij verzoeken iedereen die
nog niet betaald heeft dit voor 1 juli 2022 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 door ouders, die een andere achternaam hebben dan hun kind, de voor- en
achternaam van het kind vermelden. Het is voor de penningmeesters anders bijna niet te
achterhalen wie de betalingen heeft voldaan. Alvast dank hiervoor.

AGENDA/VAKANTIES
Molenpop
Sportactiviteiten Klipper
Zomervakantie
Jubileumuitvoering PARTY
Herfstvakantie
Kerstvakantie

2 juli 2022
9 juli 2022
9 juli t/m 21 augustus 2022
1 oktober 2022
22 oktober t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 tot en met 8 januari 2023

