NIEUWSBRIEF 6

seizoen 2017/2018

Beste lezers,
Met de voorbereidingen voor de Uitvoering op 23 juni a.s. thema “Zomer” zijn we druk bezig,
we hebben ons verdiept in de nieuwe privacy wetgeving AGV, we doen weer mee aan Full
Color duiten sparen en we zijn de website aan het vernieuwen, kortom, we vervelen ons niet!
Het bestuur GV DOS Kampen

Belangrijke data

Marjan Boer

15 en 16 Juni a.s. FULL COLOR
bestuur GV DOS
10 bekers voor 5 duiten en eenMarjan
kans Boer,
op prijzen
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni a.s. doen wij met onze vereniging graag mee!
Tijdens het Full Color Festival krijg je voor 10 lege bekers 5 Duiten voor je vereniging.
Je kunt de lege bekers inleveren bij de Kraam van Verenigde Zaken van Kampen op het Full
Color Festival. De kraam kun je naast de ingang van het veld met de hoofdpodia vinden. Bij
deze kraam staat een ton waar ze gelijk ingeleverd kunnen worden.

JUNI
15-16

23

Mooie actie toch? Voor jezelf mooie prijzen winnen en Duiten voor GV DOS!
Full Color Festival

Sporthal de Reeve
te Kampen start
om 18.00

Doe ook mee!! Zaterdag 16 juni a.s. om 24.00 uur worden de potten geleegd!

Uitvoering “Zomer”

30

WIJ ZOEKEN Dansleiding!

Zomerdansdag
de Reeve te Kampen
Middagprogramma:
14:00 - 16:00
Avondprogramma:
19:30 - 21:30

Ken jij of ben jij iemand
met losse heupen en een
goed gevoel voor ritme?
GV DOS Kampen zoekt
dansleraar of lerares.
Het gaat om het opstarten
van een nieuw uur! Vind
je het leuk om een
gevarieerde dansles in
elkaar te zetten?
Dan is dit echt iets voor
jou!
Tijden/dagen zijn in
overleg. Mail naar:
voorzitter@gvdoskampen.nl

Bestuur en Activiteiten
Wij zoeken ondersteuning bij activiteiten waarbij we
denken aan een vrouw/ man die de jaarlijkse planning van
het AC in de gaten houd. Ben je bereid om samen met het
bestuur sturing te geven aan deze leuke club van
vrijwilligers en houd je van plannen en tijdbewaking en wil
je per 2-3 maand hier wat tijd in investeren? Geef je dan
op! Bij Alie van Dijk: gvdosgym@hotmail.com

Fantastisch! De bouw van de nieuwe website loopt prima
en we verwachten dat hij voor de zomervakantie klaar is.

Tevens zoeken we nog sponsoren voor onze vereniging, wil
je met je bedrijf reclame maken en draag je GV DOS
Kampen een warm hart toe neem dan contact op met
voorzitter@gvdoskampen.nl

Wedstrijden data
JUNI
JULI
-

Wedstrijd Dames Turnen
Kayleigh Muizelaar
Jeugd 1 N4
Kayleigh Muizelaar
(Jeugd 1 N4) turnde zaterdag
haar vierkamp- sprong, brug,
balk, vloer op het NK in
Waalwijk en is 29e
geworden.
En zondag heeft ze een 5de
plaats behaald!
We zijn super trots op haar!

Lovinkstraat.ahsponsoractie.nl
De actie loopt van 23 april t/m 2 juni
Meesparen voor onze club is simpel: bij € 15,- aan
boodschappen krijg je een unieke code. Deze code
kun je op: Lovinkstraat.AHsponsoractie.nl inwisselen
voor Gymnastiekvereniging Dos.
Geen zin/tijd of mogelijkheden tot het inwisselen van
je unieke voucher? Geen probleem! Je zoon/dochter
kan hem inleveren bij zijn/haar trainer/trainster en
hij/zij zorgt ervoor dat de 'punten' worden
ingeleverd. Tot en met 2 juni a.s.!!!!

______________________
Ledeninformatie
Alie van Dijk
gvdosgym@hotmail.com
Ledenadministratie
Anita de Ruiter
ledenadmgvdos01@outlook.com

25 mei 2018 de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming
U hebt er waarschijnlijk al verschillende mails over ontvangen; het is namelijk zo dat
vanaf 25 mei 2018 de nieuwe privacywet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ingaat. Een voorwaarde van de nieuwe privacywet is dat
we u de gelegenheid geven om uzelf makkelijk af te kunnen melden voor onze
nieuwsbrief, en dat doen wij via deze mailing.
U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat u in ons ledenbestand staat. Wij versturen 5-6
keer per jaar een nieuwsbrief. Wanneer er leuke evenementen plaatsvinden of ander
nieuws hebben wat we met jullie willen delen.
Wilt u onze nieuwsbrief blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Mocht u hem
niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief door te
reply-en op de mail van de nieuwsbrief of een mailtje te sturen naar:
miranda_aj@hotmail.com (zouden we natuurlijk wel jammer vinden).
Uiteraard kunt u zich later ook nog aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.
We gebruiken als vereniging Instagram facebook en de website om nieuws, foto`s van
wedstrijden en activiteiten te plaatsen waarop U of uw kind kan voorkomen. Mocht u
dit willen dan hoeft u niets te doen, indien u bezwaar heeft dan kunt u dit kenbaar
maken via: voorzitter@gvdoskampen.nl
Wij gaan (en zijn in het verleden altijd) te allen tijde vertrouwelijk om met uw persoons
gegevens.

Kleutergym !!!

Het ontwikkelen van de motoriek bij jonge kinderen is enorm
belangrijk. Niet alleen vanwege het fysieke, maar ook het sociale
aspect.
Bij kleutergymnastiek proberen wij aan de bewegingsbehoeften van
elke kleuter te voldoen. Elk kind is anders; het ene kind is bang om
over kop te gaan, het andere kind heeft hoogtevrees en weer een
ander kent geen vrees. Bij kleutergymnastiek worden situaties
geboden die passen bij de kinderen en die elk kind op zijn eigen
niveau kan uitoefenen.

Voor wie : Kinderen van 4-6 jaar
Waar: Gymzaal Lelystraat, Lelystraat 122
Wanneer : Elke Maandag en Woensdag
Tijd: 16.00-17.00 uur

KOM KIJKEN EN DOE 3 GRATIS PROEFLESSEN MEE!!!

Meer info: Alie van Dijk
Tel: 06-10153242

www.gvdos-kampen.nl

UITVOERING GV DOS KAMPEN 23 Juni 2018

Zomer met G.V. DOS
Ouder & kind gym, kleuter gym,
springgroep, recreatie jongens en
meisjes gym, streetdance, zumba en
selectie turnen
Wilt u ons in actie zien en zien hoe
onze leden een prachtige show gaan
neerzetten.
Kom kijken bij onze 2 jaarlijkse
uitvoering:

Zaterdag 23 juni Aanvang 18.00
uur
In de Sporthal De Reeve,
Horstsingel 1 te Kampen
De entree is 5,00 voor volwassenen en 2,50 euro voor
kinderen tot 12 jr.
Met dit bedrag steunt u onze clubkas en zorgt u ervoor
dat wij sportief en actief in Kampen kunnen blijven.

WWW.GVDOS-KAMPEN.NL

ZOMER !!!!

