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Miranda Verveer,
Secretaris
(0184) 66 28 44
harrymiranda@hetnet.nl

Helaas heeft de verkoop van
de kruidnoten toch niet
zoveel opgebracht als
vermeld in de nieuwsbrief
van december 2012.

Arijette Boon,
ledenadministratie
(0184)64 28 21
erikenjet@hetnet.nl

In plaats van de vermeldde
500 euro heeft de
verkoopactie slechts
200 euro opgebracht.

Wim Brandwijk,
penningmeester
(0184) 64 29 96
wimbrandwijk@gmail.com

De overgebleven zakjes zijn
uiteindelijk uitgedeeld tijdens
Het Grote Gymfeest , en de
rest is aan de Voedselbank
geschonken.

Linda Schouten,
TC lid
(0184) 64 15 59
rietveld_linda@hotmail.com
Mieke Korporaal-de Vos,
archivaris, algemeen bestuurslid
(0184) 69 49 00
mkorporaaldevos@gmail.com
Alidia van de Giessen,
algemeen bestuurslid
(0183) 58 80 09
vandegiessen@kpnmail.nl
Ada Aantjes,
“webmaster”
(0184) 64 11 91
pc.aantjes@hetnet.nl

Anne Timmer
06 – 27 13 00 03
ik-ben-anne@hotmail.com
Michelle den Besten
(0184) 64 26 61
michelledenb@hotmail.com
Gerda Klein
(0183) 58 12 11
erwin.klein@hetnet.nl
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Sietse de Lange
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lange_sietse@hotmail.com

mkorporaaldevos@gmail.com

Alidia vd Giessen
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Linda Schouten
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Foto’s:
Op onze website en Hyves
staan weer nieuwe foto’s,
van o.a. Het Grote
Gymfeest en de Onderlinge
Wedstrijden!!!
www.kroospikkers.nl

Miranda Verveer
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Onderlinge Wedstrijden:
Op zaterdag 23 maart hielden we
weer Onderlinge Wedstrijden.
Als eerste waren de peuters en
kleuters aan de beurt, en
vervolgens alle groepen van
meisjes 1, meisjes 2, meisjes 3,
en jongens 1 en 2.
En na de demonstraties van de
Gym en Dans groep en de
Springgroep, was het tijd voor de
Algemene Ledenvergadering.
Hierbij werd ook de uitslag van de
kleurplatenwedstrijd bekend
gemaakt en er werden een aantal
leden gehuldigd.
En tot slot was het tijd voor de
uitslag van de Onderlinge
Wedstrijden:

Let op:
Hoewel de zomervakantie van
de scholen op 22 juli 2013
begint, zijn de laatste lessen
van De Kroospikkers al in de
week van 24 t/m 30 juni.

Tijdens de Springwedstrijden op
zaterdag 13 april behaalden de
groepen van de Gym en Dans en
de Springgroep maar liefst
eenmaal een 1e prijs en tweemaal
e
een 2 prijs!!!

De slotdag zal dit jaar gehouden
worden op zaterdag 6 juli!!!
Meer informatie hierover
ontvangen jullie nog!

NK AHOY:

Meisjes 2:
1. Magda Waclawik (8,40)
2. Lotte Bakker
3. Naomi Brandwijk
Meisjes 3:
1. Lotte Timmer (8,72)
2. Sisley den Besten

Algemene
Ledenvergadering:

Jongens 1:
1. Jonne Kollenstaart (8,23)
2. Timme Kollenstaart
en Peter Boon

Tijdens de bestuursverkiezing
werden alle aanwezigen er
nogmaals op geattendeerd dat
onze vereniging nog steeds een
VOORZITTER zoekt!
En belangstellenden kunnen zich
hiervoor nog steeds bij het bestuur
aanmelden!
Verder gaf penningmeester Wim
Brandwijk aan, dat er op de 200
leden slechts 5 nog geen gebruik
maken van de automatische incasso.
Omdat dit heel veel extra werk kost
stelde hij voor om vanaf heden
iedereen zijn/haar contributie
verplicht te laten betalen via
automatische incasso.
Niemand van de aanwezigen had
hier bezwaar tegen, en het voorstel
werd daarom unaniem aangenomen.
Ook werden leider Sietse de Lange
en leidster Linda Schouten in het
zonnetje gezet, omdat zij al 25 jaar
actief lid waren.
Zij ontvingen hiervoor allebei een
KNGU speldje, een doosje
chocolade en een mooi boeketje.

Jongens 2:
1. Bas van Houwelingen (8,73)
2. Ji-Bo van der Laer
3. Daan van Ginkel
Clubkampioen werd Bas van
Houwelingen, met een gemiddelde
van 8,73 punten.
Bas van Houwelingen won
overigens ook voor de derde
e
achtereenvolgende keer de 1 prijs
bij jongens 2, en mag de
wisselbeker van jongens 2 nu dan
ook houden; gefeliciteerd Bas!

In juni gaan wij een geweldig feest
voor onze leden organiseren in
Ahoy: het gezamenlijk NK met als
naam “Fantastic Gymnastics”.

Uitslag kleurwedstrijd:
Kleuters Goudriaan:
Dirk Haak
Kleuters Ottoland:
Jochem Vink
Meisjes 1 Goudriaan:
Danique vd Bogert
Meisjes 2 Goudriaan:
Kim Keijzer
Jongens 1:
Peter Boon
Jongens 2:
Rodi vd Giessen

Meisjes 1:
1. Roosmarijn Nederveen (8,52)
2. Lola Terlouw
3. Marije den Hartog
4. Danique vd Bogert

Springwedstrijden

Om dit alles in goede banen te
leiden zijn wij als organisatie
comité momenteel druk met het
werven van vrijwilligers
m.n. voor de toestelploegen op
donderdag 13, vrijdag 14 en
zondagavond 16 juni. Wij zijn op
zoek naar enthousiaste leden,
lesgevers, ouders om ons hierbij
te helpen, wij stellen daar een
vrijkaart voor beschikbaar om dit
evenement als toeschouwer op de
zaterdag of de zondag bij te
wonen.
Meld je aan via een mail naar
Manja Eversdijk met het
mailadres:
mapieversdijk@snelnet.net
Els van de Mast,
Secretariaat Topsport / Team
Sportparticipatie.

Fantastic
Gymnastics
2013
Tot ziens in Ahoy !!!!
Dropverkoop:
De dropverkoop heeft
in totaal maar liefst
650 euro opgebracht!
Tijdens de Springwedstrijden op
Iedereen
zaterdag
13 die
aprilmeegeholpen
behaalden de
heeft
aan
deen
verkoop:
groepen
van
Gym
Dans maar
e
liefst eenmaal
1 prijs en
reuze een
bedankt!!!
tweemaal een 2e prijs!!!
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