Kroosmagazine
Bestuur:
Voorzitter: VACANT

www.kroospikkers.nl
en Facebook

april 2015
jaargang 12, nr. 30

In dit nummer

1
2
--

-

Bestuur en leiding
Dvd lustrumuitvoering

-

Alg. Ledenvergadering
Uitslag kleurwedstrijd
Diversen

Miranda van Middelkoop,
secretaris
06 - 30 34 80 99
verveer.miranda1@gmail.com
Arijette Boon,
ledenadministratie
(0184) 64 28 21
erikenjet@hetnet.nl
Wim Brandwijk,
penningmeester
(0184) 64 29 96
wimbrandwijk@gmail.com

Dvd
lustrumuitvoering:
Tijdens de avondvoorstelling
van de lustrumviering op
zaterdag 8 november 2014
zijn er film opnamen
gemaakt.
Inmiddels wordt er nog druk
aan de dvd hiervan gewerkt
en we hopen hem zo snel
mogelijk uit te kunnen delen,
aan iedereen die hem
besteld heeft.
Dus… nog even geduld aub!
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Agenda Algemene
Ledenvergadering:
8 april 2015
aanvang 19:30 uur
in de Multistee te Goudriaan
(kleine zaaltje)
1. Opening door de tijdelijke
voorzitter
2. Verslag van de vorige
jaarvergadering

Afscheid:
In mei 2014 hebben we tijdens
een bestuursvergadering
afscheid genomen van
algemeen bestuurslid Alidia
van de Giessen, in verband met
haar verhuizing.
Ook hulpleiding Sisley den
Besten ging verhuizen en hielp
in december 2014 voor het
laatst mee bij de meisjesgroepen in Goudriaan.

3. Ingekomen stukken
Alidia en Sisley: BEDANKT!!!
4. Jaarverslag 2014 door
Mieke Korporaal
5. Verslag kascommissie
6. Goedkeuring jaarstukken en
begroting (deze liggen op
8 april ter inzage in de
Multistee)
7. Bestuursverkiezing:
* Afgetreden: Alidia vd Giessen
als algemeen bestuurslid
* Arijette Boon ledenadministratie: aftredend
en herkiesbaar
* Wim Brandwijk penningmeester: aftredend en
herkiesbaar
* Linda Schouten - TC lid:
aftredend en herkiesbaar
* vacatures voor een voorzitter
en een algemeen bestuurslid:
voor invulling van een van
deze vacatures kunt u contact
opnemen met een van de
bestuursleden
(www.kroospikkers.nl)
8. Mededelingen vanuit het
bestuur

Uitslag kleurwedstrijd:
Peuters:
Tijn van Wijk
Kleuters G:
Stan van Wijk
Kleuters O:
Daniëlle Teeuw
Meisjes 1 G:
Iris van Wijk
Meisjes 1 O:
Lotte Korevaar
Meisjes 2 G:
Eloïse Pellikaan
Meisjes 2 O:
Kayley van Wijk
Jongens 1:
Gerco Aanen
Jongens 2:
Jonne Kollenstaart
Binnenkort ontvangen alle
prijswinnaars een leuk cadeautje
tijdens hun gymles.
Deze zullen aan hen uitgedeeld
worden door de leiding.
Namens het bestuur en de leiding
van De Kroospikkers willen we alle
prijswinnaars van harte
feliciteren!!!

9. Rondvraag
10. Sluiting

Kruidnotenverkoop:
De kruidnotenverkoop van
2014 heeft in totaal ruim 360
euro opgebracht!
Iedereen die meegeholpen
heeft aan de verkoop:
reuze bedankt!!!

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

Driekampen:
Zaterdag 21 maart hebben een
aantal meiden van de
Kroospikkers mee gedaan aan de
Driekampen in Alblasserdam:
Iris Boers, Anouk Bons, Elise
Gijsen, Emma Roest, Jasmine de
Ruijter, Marlies Vink en Lotte
Korevaar. Ze behaalden een
prachtige eerste prijs!!!
En wel met de volgende cijfers:
banken 7,5 punten, rekstok 9,0
punten en sprong 9,25 punten.

Absentie:
In verband met de voorbereiding
van sommige lessen, stelt de
leiding het erg op prijs als er even
gebeld of gemaild wordt wanneer
iemand niet kan komen gymmen.
Bijvoorbeeld ivm ziekte of als men
op vakantie of naar een verjaardag
gaat.

Tweedehands kleding:
Zoekt u of heeft u gymkleding te
koop; plaats dan gerust een
berichtje op onze Facebook
pagina.

Bouter bonnen:
Als vereniging kunnen we nog
steeds de kassabonnen van
slagerij Bouter (Hoornaar)
inleveren en halen hier ieder jaar
toch een leuk bedrag mee binnen.
Dus: blijf vooral doorgaan met
sparen, of ga sparen!
Dit kan door de kassabonnen van
Slagerij Bouter in Hoornaar en
Giessenburg en de rijdende
wagen te bewaren en bij de leiding
in te leveren!!!
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