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Beste leden,
Vanuit de gymvereniging zijn er weer een aantal zaken welke wij onder
jullie aandacht willen brengen.
Aanschaf nieuw materiaal
Onze toestellen en materialen zijn al heel wat jaren in gebruik. Een
aantal zaken zijn dringend aan vervanging toe. De kosten voor de
aanschaf van nieuwe turntoestellen staan feitelijk niet in verhouding
tot het aantal leden wat er 1 x per week een uurtje gebruik van gaat
maken.
Gevolg hiervan is helaas dus wel dat de gymlessen minder gevarieerd
zijn en op gymnastisch gebied steeds minder uitdaging kunnen bieden.
Geen goede zaak!
Als bestuur hebben we daarom besloten onze buffer aan te spreken en
toch te gaan investeren in twee nieuwe toestellen; een
airtumblingbaan en een nieuwe juniorbrug. Met name de
airtumblingbaan is een geweldige aanvulling voor ons materiaal.
Helemaal van nu, en voor de kinderen erg leuk!
Het duurt nog even voordat de nieuwe spullen daadwerkelijk geleverd
kunnen worden, maar we houden jullie uiteraard op de hoogte.
Jeugdsponsoractie Poiesz
Ook dit jaar zijn wij weer ingeloot voor deelname aan de
jeugdsponsoractie van de Poiesz Supermarkt!! Door het sparen van de
muntjes kan een leuk bedrag voor onze club bijeen gebracht worden.
Onze locatie is dit jaar de vestiging in het centrum van Franeker. Voor
de Tsjommers is dat helaas minder gunstig. Daarom hopen wij dat men
de muntjes wil opsparen zodat wij ze zelf naar het centrum kunnen
brengen. Voor onze kinderen willen we daar een soort wedstrijdje van
maken; “Wie spaart de meeste muntjes?”. Ook wordt van iedere
deelnemende vereniging gevraagd om tijdens de actiedag de club een
aantal uurtjes in de winkel te vertegenwoordigen. Jullie krijgen
hierover binnenkort nog nader bericht.

Wel alvast een aantal data:
De sponsoractie gaat van start op 6 februari en duurt tot en met 2
april 2017.
De actiedag voor Animo is op 18 maart
Het afsluitende Gala in het FEC-WTC EXPO met veel landelijke
artiesten is op 7 april 2017. We mogen daar naartoe met ongeveer zes
leden.
Lidmaatschap KNGU/ Gymnastiek bond
Nu wij niet meer actief deelnemen aan regionale wedstrijden is al een
aantal keren de vraag naar voren gekomen wat de toegevoegde waarde
zou zijn van het lidmaatschap aan de KNGU. Dit lidmaatschap kost
jullie als lid toch gauw zo’n € 20 euro op jaarbasis (per kind).
Wij hebben ons daarom verdiept in de mogelijkheden om dit
lidmaatschap eventueel te beëindigen. Hieraan zitten nog wel een
aantal haken en ogen. Als vereniging zijn wij via de bond verzekerd
(hier zijn eventueel alternatieven voor). Maar ook de licentie van de
leidster loopt via de Bond. En daar kunnen we niet zonder. Kortom, we
zijn er nog niet uit. Ook geldt er nog een opzegtermijn waardoor we in
ieder geval nog tot eind 2017 een verplichting naar de bond hebben.
Vervallen gymles ivm Toneeluitvoering
Helaas moet er binnenkort weer een gymles geschrapt worden ivm
beperkte beschikbaarheid van De Moeting.
Op donderdag 9 februari vervallen alle gymlessen omdat de zaal dan
de gehele week gebruikt wordt door de toneelvereniging.
De inhaalles van 5 januari had een zeer lage opkomst. We twijfelen er
daarom aan of, en wanneer, we de les van 9 februari gaan inhalen.
Tot zover eerst de berichtgeving vanuit het bestuur. Binnenkort volgt er
nog nadere informatie over de sponsoractie. En noteren jullie 9
februari vast in jullie agenda?
Met vriendelijke groet,
Bestuur Animo

