NIEUWSBRIEF DECEMBER
2018 GVM `79
Welkom allemaal

23-12-2018 t/m
De laatste maand van 2018, wij kijken terug op een roerig jaar met
veel veranderingen. Maar als wij dan die blije gezichten zien van
onze leden, zijn alle vrijwillige uren die wij erin hebben gestoken met
z’n allen, hét méér dan waard geweest!
Wat jullie van ons kunnen verwachten in 2019
•
•
•
•
•
•
•

Een nieuwe website gesponsord door “Loyals”
Gestructureerd bestuur
Betere communicatie en korte lijnen
Vernieuwing van diverse materialen
Samenwerkingen
Frisse wind
Een hechtere vereniging

Jumpskilz uitje 3 januari 2019

6-01-2019
Kerstvakantie
tenzij anders aangegeven
3-1-2019
Uitje JUMPskillz
14.00-18.00 uur Hoofddorp
12-01-2019
Tweede voorwedstrijd voor
een aantal selectie kinderen

14.00-18.00 uur locatie Hoofddorp

15-01-2019

Inschrijven kan nog via:

Aanmelden CLUBFUND

https://goo.gl/forms/RtlKfg4btqhPluLs2

16-01-2019

DE GROTE SCHOONMAAK

Bowlen winnaars clubactie

Van de materialen en hok

27-01-2019

GVM’79 heeft jullie hulp hard nodig!

GROTE SCHOONMAAK

Kom ons helpen met de grote

De Brug 10.00-12.30 uur

schoonmaak:
ZONDAG 27 JANUARI 2019

2-02-2019

10.00-12.30 uur

Derde voorwedstrijd voor
een aantal selectie kinderen

Gymzaal De Brug Mijdrecht
Vele handen maken licht werk…
Bedankt voor jullie medewerking!

16-03-2019
Clubkampioenschappen

CLUBFUND
Misschien heb je het al in de halletjes van gymzaal de Eendracht
en gymzaal de Brug zien hangen? In de periode 9 maart 2019 tot
25 mei 2019 gaat GVM'79 meedoen aan de clubfund actie van
BONI Mijdrecht.
Het is een SUPER leuke actie waarbij je voor je eigen FAN artikelen
kunt gaan sparen!!!
Wat is er cooler dan een mok of broodtrommel met jouw
afbeelding als topturn(st)er, coole freerunner of geweldige
acrogymnast!! (er zijn nog veel meer FAN artikelen om voor te
sparen).
Vóór 15 januari 2019 horen we graag of je mee wilt doen, via
deze link: https://goo.gl/forms/Pu1nm34egRBFuPlk1
Vervolgens wordt je uitgenodigd voor het fotomoment.
Heb je vragen of wil je meer weten? Kijk dan op
www.clubfund.nl of mail met Esther.

;

Clubactie winnaars gaan bowlen
16 februari gaan de winnaars van de grote clubactie bowlen. De
kleuters. Zij hadden de meeste loten verkocht. Tevens mogen de
winnaars van vorige seizoen Selectie 2 gezellig mee.

Clubkampioenschappen 16 maart 2019
➔ SAVE THE DATE !
Op 16 maart hebben we voor alle leden
clubkampioenschappen, wij gaan ervan uit dat vrijwel iedereen
meedoet! Meer informatie volgt via de mail.

Dringende oproep
Wij zoeken juryleden voor recreanten en selectie turnen:
http://lectora.kngucampus.nl/OpleidingenJury/TurnenDames/Op
stap/
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Daphne bedankt!
Verder willen wij vanuit het bestuur Daphne
Maas bedanken voor haar inzet m.b.t. een
aantal jaren ledenadministratie die zij voor
haar rekening heeft genomen binnen
GVM’79 ->BEDANKT DAPHNE!

Kamp 2019
Nieuwe locatie voor ons kamp is bekend;
Kampeerboerderij de Runsvoort in Helvoirt!
19 t/m 21 juli 2019  SAFE THIS DATE

NAMENS HET BESTUUR
EN ALLE TRAINERS VAN GVM’79 WENSEN WIJ JULLIE
FIJNE FEESDTAGEN EN EEN
SPORTIEF 2019 TOE !!!

AUTEUR CHANTAL NIJHUIS SECRETARIS GVM’79
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