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GYMSHOW 23 NOV '19

Molokini

DE BESTE WENSEN VOOR 2020
Allereerst een goed en sportief 2020 toegewenst. In deze
nieuwsbrief willen we jullie bijpraten over een aantal
actuele zaken rondom onze vereniging. Maar eerst willen
we nog een kleine terugblik doen. 23 november 2019
hadden we onze 2 jaarlijkse gymshow. We kunnen terug
kijken op 2 zeer geslaagde shows, bomvolle tribunes met
enthousiast publiek. Alle peuters, turnsters & streetdancers
mochten laten zien wat ze zoal tijdens de lessen leren.
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PAASEITJES VERKOOP
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Door alle drukte rondom de gymshow in november, is de jaarlijkse verkoop van
pepernoten dit seizoen uit het programma geschrapt. Om samen met de leden toch
nog een vergelijkbare actie te realiseren, willen we graag paaseitjes verkopen. We
hopen dat het dankzij jullie net zo succesvol mag worden, als de bekende pepernoten
verkoop. Op woensdagavond 26 februari willen we de paaseitjes inpakken om ze in de
week van 2 t/m 5 maart te kunnen meegeven. Wie o wie wil ons hierbij helpen? Graag
doorgeven bij één van de bestuursleden.

Vrijwilligers worden niet betaald,
niet omdat ze waardeloos zijn,
maar omdat ze onbetaalbaar zijn

Na een bestuursperiode van 4 jaar heeft
Jantje Ubak het stokje
doorgegeven aan Lijsje Coster.
We willen Jantje bedanken voor haar inzet, en
wensen haar alle geluk voor de toekomst.
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Wedstrijddata

25-01 RWS A GEANNULEERD
16-05 RWS A
07-03 RWS B
04-04 RWS B
18-04 PK RWS B
13-06 toestelfinale RWS B +
21-03 RWS C
06-06 RWS C

sen4D,
instD1

Nadere informatie volgt zo snel mogelijk.
Voor vragen kan er contact opgenomen worden
met Hoofdtrainster
Nadiah 06-46785424

Alg.
ledenvergadering

De algemene ledenvergadering staat
gepland op 10 maart 2020
Wie hierbij aanwezig wil zijn,
graag vooraf aanmelden via Voorjaarsvakantie 17-2 t/m 21-2
svstaphorst@gmail.com
Meivakantie 21-4 t/m 5-5
voor 18 februari 2020

Vakantiedata

Goede vrijdag 10-4
Pasen 13-4
Hemelvaart 21-5 t/m 22-5
Pinksteren 1-6
Zomervakantie 6-7 t/m 14-8
LET OP:
Biddag 11-3 gewoon les
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