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Lesrooster 2013/2014:
Dinsdag
Dinsdag

18:30 - 19:30*
19:30 - 20:30*

Gym en Dans
Bodyfit

Michelle den Besten
Miranda Verveer

Woensdag
Woensdag
Woensdag

17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Meisjes 1 Goudriaan
Meisjes 2 Goudriaan
Springgroep

Miranda Verveer
Miranda Verveer
Miranda Verveer

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

9:00 - 10:00
16:30 - 17:30*
17:30 - 18:30*
18:30 - 19:30*
19:30 - 20:30*

Bodygym
Meisjes 1 Ottoland
Meisjes 2 Ottoland
Jongens 1
Jongens 2

Gerda Klein
Michelle den Besten
Michelle den Besten
Sietse de Lange
Sietse de Lange

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00*
18:00 - 19:00*

Peuters
Kleuters Goudriaan
Kleuters Ottoland
Meisjes 3

Anne Timmer
Anne Timmer
Linda Schouten-Rietveld
Linda Schouten-Rietveld

* Eben Haëzer Ottoland

LET OP:
Vakantierooster 2013-2014:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart/Pinksteren
Zomervakantie

:
:
:
:
:
:

Er zijn weer wijzigingen in
het lesrooster geweest!!!
23 december t/m 3 januari 2014
17 februari t/m 21 februari 2014
21 april 2014
28 april t/m 5 mei 2014
29 mei t/m 9 juni 2014
18 juli t/m 29 augustus 2014

Seizoen 2014/2015 start op maandag 1 september 2014

**********
Op 5 november 2013 is
leidster Michelle den Besten
geslaagd voor haar KSS3
diploma.

Michelle,
gefeliciteerd!!!

Activiteiten:
3 januari 2014:
Het Grote Gymfeest ’14
25 januari 2014:
Graafstroomtoernooi in
Goudriaan
1 maart 2014:
Onderlinge Wedstrijden en
Algemene Ledenvergadering
8 maart 2014:
Driekampen Rayon
Dordrecht
12 april 2014:
Springwedstrijden bij OKK
Gorinchem

Opbrengsten:
Als najaarsactie hebben we in de weken rond de herfstvakantie puntzakken
met kruidnoten verkocht.
In totaal werden er zo’n 500 puntzakken verkocht, met een opbrengst van
maar liefst zo’n € 500,00.
Ook zijn er dit jaar weer kassabonnen van Slagerij Bouter gespaard.
En in totaal kwamen we dit jaar uit op een bedrag van bonnen van maar
liefst € 2.657,80; wat toch weer een extraatje van € 26,57voor onze
vereniging betekent!
Iedereen die heeft meegeholpen met de verkoop van de puntzakken met
kruidnoten: reuze bedankt!!!
En ook alle spaarders van de Bouterbonnen weer bedankt; en blijf vooral
doorgaan met sparen, of ga sparen!
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Inschrijven:
Inschrijving van een lid gebeurt door inlevering van het inschrijfformulier. Dit formulier krijgt u of uw kind mee
tijdens de les. U kunt het inschrijfformulier ook op onze website vinden en uitprinten.
Omdat u een handtekening moet zetten op het formulier, is het niet mogelijk om het formulier te mailen.
Maar u kunt het formulier afgeven bij de leiding.
Als een lid bij meerdere groepen gymt, dient er per groep een inschrijfformulier ingevuld te worden.
Dus gymt iemand bijvoorbeeld bij meisjes 1 en de gym & dans groep; dan moet er voor zowel de meisjes 1 groep
als de gym & dans groep een inschrijfformulier ingevuld en ingeleverd te worden.
Dit ivm het innen van de contributies voor beide groepen.
Wel zal er door de vereniging slechts eenmaal inschrijfgeld doorberekend worden; dus eenmalig per lid en niet
per groep, waar een lid opzit.
Mocht achteraf uit de ledenadministratie blijken dat een lid al een poosje met meerdere groepen meegymd, maar
dit nooit heeft doorgegeven dmv een inschrijfformulier; dan mag de vereniging dit alsnog met terugwerkende
kracht aan het desbetreffende lid doorberekenen.

Kleurplatenwedstrijd:
Op de volgende pagina kunnen jullie weer een hele leuke kerstkleurplaat vinden.
Alle leden van 2 t/m 12 jaar mogen de kleurplaat mooi inkleuren, verven en/of beplakken, hun gegevens invullen,
en de kleurplaat inleveren bij de leiding.
Dus: zet duidelijk je NAAM (voor èn achternaam), LEEFTIJD, GYMGROEP en TELEFOONNUMMER onderaan
de kleurplaat en lever hem VOOR 31 JANUARI 2014 in bij je leiding!!!
Een “deskundige” jury, bestaande uit bestuursleden, zal PER GYMGROEP
(dus Goudriaan en Ottoland apart!) de mooiste kleurplaat uitkiezen,
en een prijsje beschikbaar stellen.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Onderlinge Wedstrijden,
op zaterdag 1 maart.
DUS … DOE JE BEST EN MAAK ER IETS MOOIS VAN!!!

TWEEDEHANDS
TURNPAKJES:
Mocht u een tweedehands
turnpakje willen aanbieden of
juist willen kopen, dan kunt u
contact opnemen met onze
kledingcommissie:
Anne Timmer
(ik-ben-anne@hotmail.com)
Zij zal dan contact met u
opnemen als er een koper
voor uw aangeboden pakje is,
of dat er een pakje in
uw maat voor u te koop is.
En u kunt dan zelf contact
opnemen met de koper of
verkoper.

BESTUUR EN LEIDING WENST IEDEREEN
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2014!!!

Het gaat hierbij overigens wel
om de nieuwste versie van de
turnpakjes.
En onze vereniging koopt ook
geen tweedehands pakjes in,
maar bemiddelt enkel tussen
koper en verkoper.
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