NIEUWSBRIEF 1

seizoen 2017/2018

Beste lezers,
De eerste nieuwsbrief voor jullie in een nieuw jasje met wat we komende tijd gaan doen als
vereniging en bestuur met de start van het seizoen 2017-2018 .
Veel leesplezier!!
Marjan Boer, bestuur GV DOS

Belangrijke data
Augustus
Vakantie
September
4
Spek je kas actie
5
Start selectie
11
Start lessen
16
Grote Clubactie

Oktober
19
Algemene leden
Vergadering

November
25
Kamperspringtoernooi

Algemeen:

Acties:

Na de vakantie starten de lessen
weer vanaf week 36 (maandag 11
september). De selectie start een
week eerder! (5 september van
18-20 uur).

Goed nieuws! Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd
om mee te doen aan de Spek je Kas actie van de
Jumbo. Hier hebben vorig jaar heel veel ouders
kennissen familieleden hun voucher aan GV DOS
gedoneerd en hebben we ruim €1000 ,- euro mogen
ontvangen en hebben we 2 demonstraties bij de
Supermarkt gegeven.
Wanneer het van start gaat? Maandag 4 september!

Enkele weken later komen de
jongens en meisjes die zich via
hun school hebben opgegeven
(Jeugd in Beweging) en volgen 5
proeflessen bij de gymlessen,
springgroep en de dansgroepen.
Na de proeflessen kunnen ze
natuurlijk lid worden van onze
vereniging.

Bestuur:

Wedstrijden data
September
Oktober
November
25
Kamperspringtoernooi

Leiding:
Voor onze selectie
trainingen komt Jennifer
Mulder binnen het team als
trainer, ze werkt in het
onderwijs en heeft ervaring
in het turnen dames en in
het lesgeven. Jennifer
welkom!

We starten het seizoen met een
wisseling in het bestuur.
Marianne Sieberichs heeft na
maar liefst 9 jaar haar
bestuursfunctie neergelegd, wat
erg jammer voor ons is. Ze was
op veel fronten actief bezig met
het besturen van de vereniging.
Ze blijft nog wel actief in het
activiteiten team van de
vereniging.
Miranda Ilbrink komt in haar
plaats en heeft al een aantal
maanden meegedraaid. Met een
HR achtergrond is zij een fijne
aanvulling binnen het bestuur. Ze
woont samen met haar man en 2
kinderen, die allebei gymlessen
volgen.
_________________________
Voor ledeninfo kan je terecht bij
Alie van Dijk
gvdosgym@hotmail.com
Voor ledenadministratie kan je
terecht bij Anita de Ruiter
ledenadmgvdos01@outlook.com

___________________________________________
16 september start ook de Grote Club Actie !!
We hopen dat er veel loten verkocht gaan worden,
hiermee kunnen we weer leuke activiteiten voor
onze leden organiseren. Natuurlijk ontvangen de 3
meest verkopende leden een leuke prijs.

Hoe werkt het?
De leden gaan met verkoopboekjes langs de deuren
en noteren de gegevens en bankrekening nummer
van de lotenkopers in de verkoopboekjes. De koper
ontvangt een bedankbriefje met deurzegel. De
vereniging registreert de gegevens in Mijn Grote
Clubactie. De Grote Clubactie incasseert eenmalig het
bedrag bij de lotenkoper, die het lotnummer op
zijn/haar bankafschrift ontvangt. Mensen die loten
kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de
hoofdprijs van € 100.000,-.

Contributie:
De nieuwe contributie bedragen zijn vastgesteld op
de ALV en zijn ingegaan per 1 juli 2017. De
verhogingen zijn minimaal en sommige contributies
zijn gelukkig niet verhoogd, zoals voor onze TCK
turnsters. Wel gaan we aankomend seizoen alle uren
die ze trainen doorberekenen, voor een aantal was
het Multi zaal uur op de zaterdag nog
gecompenseerd. Kijk op onze site voor de bedragen.

