Nieuwsbrief Oktober 2018
We zijn al een aantal weken weer begonnen in het nieuwe seizoen, is iedereen er klaar voor? Hebben
we er allemaal weer zin in?
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Springwedstrijden
20 oktober beginnen de springwedstrijden weer voor niveau D & E. De kinderen die hier aan mee
gaan doen zijn middels een briefje ingelicht.
NiveauA,B C is op zaterdag 24 november. De data voor de overige wedstrijden volgen zsm. De KNGU
is bezig met een verandering tav wedstrijden. Zo ook voor de inleggelden. Tot nu toe hebben zij nog
geen bedragen gegeven. Dit vinden wij zelf zeer vervelend. Zeker ook omdat de opgaves wel voor 1111 binnen moeten zijn.

Fun wedstrijd
Op 8 december hebben wij samen met nog een aantal verenigingen een Fun wedstrijd
georganiseerd, dit omdat er maar weinig officiële wedstrijden zijn voor de recreanten. We gaan met
z’n allen veel plezier maken! Opgeven kan tot 1 november. Zijn er ouders die willen helpen? Meldt u
aan. Denkt u eraan dat de clubkleding verplicht is bij wedstrijden.

Penningmeester gezocht
Bent u of kent u iemand die goed is met cijfers en ons graag een handje wil helpen? Wij zijn dringend
op zoek naar een nieuwe penningmeester! Meld u aan bij de leiding in de zaal of stuur een email
naar penningmeester@venkleeuwarden.nl

Bestuurslid materialen gezocht
Wij zijn ook nog op zoek naar een bestuurslid die voor ons de regel dingen wil doen van de
materialen. Als er bijv. iets stuk is of ontbreekt. Als de tumbling baan etc. verplaatst moet worden
ivm een demo, ben jij de gene die zich hiervoor geroepen voelt? Meld u dan aan bij de leiding! Hulp
is nodig! Zonder hulp, geen demo’s.
Kleding
Past het turkpakje niet meer of wilt u graag een trainingspak bestellen? Dat kan!
Vanaf nu hanteren wij een nieuwe regel, de nieuwste pakjes zijn verplicht tijdens de wedstrijden,
oude zijn niet meer toegestaan. Een trainingspak bij is te huur voor 2 euro per pak per wedstrijd. Dan
krijgt u 1 te leen en kunt u die na de wedstrijd weer netjes terug doen in de koffer. Graag een eigen
trainingspak bestellen? Dat kan ook! Hier zit wel levertijd op, dus bestel op tijd! Ook pakjes zijn te
bestellen, niet alles is op voorraad. Voor een bestelling kunt u mailen naar yvetteweb8@yahoo.com
Bestel formulier vind u op de site van V&K.
De prijzen zijn verhoogd.






Een trainingspak kost 60,- euro
Selectie pakje 60,- euro
Recreatie pakje 35,- euro, vanaf maat S 37,50
Huur trainingspak tijdens wedstrijd 2,- euro per wedstrijd
Haar wokkel 3,-

Recreatie pakje

Selectie pakje

Trainingspak

Kerstwedstrijd
Zoals elk jaar organiseren wij ook weer een kerstwedstrijd. Ivm de zaal wordt dit deze keer een
Nieuwjaarswedstrijd. Op vrijdagmiddag 4 januari 2019 te Stiens. Hiervoor zijn wij op zoek naar
fanatieke kinderen die graag mee willen doen, opgave kan per briefje die tzt wordt uitgedeeld. Ook
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die eens achter de schermen willen kijken en uiteraard willen
helpen. De taken zijn niet moeilijk, wel leuk en gezellig! Sponsoren zijn altijd welkom voor dit soort
wedstrijden. Dit kan door middel van een presentje of middels een eenmalige donatie. De naam van
uw bedrijf wordt oa vervolgens bij elke wedstrijd genoemd. Hoe leuk is dat?!

Jury leden gezocht
Zonder jury leden geen wedstrijden. De meeste ouders denken, dat is niks meer voor mij, ik heb er
geen verstand van! Dat is zeker niet nodig, dat leert u tijdens de cursus avonden! Zelf ben ik deze
cursus blanco in gegaan, en jureer nu al 1,5jr. Het is erg leuk om zo ook je eigen kind te helpen met
de oefeningen. 4 cursus avonden zijn hiervoor ingepland waaronder 1 verplicht, en thuis kunt u het
examen afleggen op uw eigen laptop.

Strippenkaart

Vanaf dit seizoen gaan wij werken met strippen kaarten. Kinderen die een extra lessen of lessen
willen turnen ivm de komende wedstrijden, kunnen middels een strippenkaart extra lessen volgen.
Strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de juf of meester.

Springuur
Na de herfstvakantie starten wij met een springuur op de dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 in
Camminghaburen, Galamastins 2. Aanmelden kan bij de juf of meester waar de kinderen turnen.

