NIEUWSBRIEF
Augustus 2015
volop in beweging
Inmiddels zijn de vakanties begonnen en voor sommigen is het al voorbij.
Vele zullen deze Nieuwsbrief pas na hun vakantie lezen, maar wij willen toch alvast wat
berichtgevingen doorgeven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In het weekend van 27 en 28 juni zijn de jaarlijkse Clubkampioenschappen gehouden.
Het was een succesvol weekend waarin heel veel leden hun kunnen hebben getoond en sommigen
beloond zien worden door medailles. Alle deelnemers kregen een herinnering.

De clubkampioenen zijn:
TURNEN:
Recreatie dames 6-8 jaar
Recreatie dames 9-14 jaar
Jongens
Dames instapselectie D2

1e plaats
Luna Bijmans
Anna Vroegop
Shiranta Reichelt
Silke Veenstra

Dames onderbouw C D2 en D3 Britt Fransen
Dames bovenbouw C supl.G+H Jill Veldpaus
Dames instap pupillen 1+2
Nienke Fernhout
Dames Jeugd 2 Jun.+Sen.
Selina Bos
Dames bovenbouw supl.F+E Noa Verhulsdonck
ACRO
Recreatie
A-Junioren
C+A Jeugd
B niveau
D niveau
E niveau

1e plaats
1e plaats
1e plaats
1e plaats
1e plaats
1e plaats

trio
duo
trio
trio
duo
trio

2e plaats
Julia Linders
Carlijn Voss
Dylano de Klein
Anouk Rodil Swarbrick
Nikki van Tilburg
Milou Broekhoff
Femke Hemmelder
Yente Frankvoort
Maud van Beek

3e plaats
Lieve Geerts
Manuela Willems
Dima Gabriel
Chimène Cobussen
en Elise Hartman
Yentl Mens
Lynn Luijken
Kiki Peulen
Damla Narsap

Kimberley Albers, Iris Aarnink en Chelsey van Dam
Esmee Balvers en Nikita Boers
Eveline Litjens, Eva Onstein en Manouk Nielen
Eva Gijsbers, Helen van Wijk en Sarah Oosterman
Susan van Hulst en Elien Watson
Amy Kempen, Tessa Phoelich en Do Poelen

Tijdens de clubkampioenschappen is er ook een sponsoractie geweest t.b.v. een airtrackbaan. Helaas
is er hiervoor te weinig opgehaald en zal deze wens opgeschoven moeten worden. Het bedrag wat
opgehaald is ca. € 200,00. Degene die het meest hebben opgehaald zijn: Marieke Schel, Nienke
Fernhout en Lonneke van Alebeek. Zij hebben inmiddels hiervoor een presentje gekregen.
Ideeën van mensen om geld op te halen door middel van acties etc. zijn van harte welkom.
_________________________________________________________________________________
Zoals jullie inmiddels wel zullen weten zijn de leidsters Susan en Linda weggegaan. Wij wensen hen
veel succes in hun verdere toekomst. Hierdoor moesten er natuurlijk uren opnieuw ingevuld worden.
Momenteel zijn we druk bezig om dit op te lossen. Inmiddels hebben we al een nieuwe leidster die
zich een volgende keer zal voorstellen. Ze heet Anne-Wil dat willen we al verklappen.

Momenteel zijn we druk bezig met het in gang zetten van een automatisch incassosysteem.
Normaal gesproken krijgt u voor het starten van het seizoen een contributiebrief thuis gestuurd met
daarin de locatie, dag(en), tijd(en) en het contributiebedrag.
Nu krijgt u ook een verzoek om toestemming tot automatische incasso te geven. U krijgt nog precies
te horen hoe het gaat werken. Denk hierbij bv. aan termijnen en eventueel terugstorten van bedragen
etc.etc. Het is de bedoeling dat dit alles efficiënter voor ons zal gaan werken. Wanneer men hier niet
voor kiest worden er € 6,00 administratiekosten berekend.
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e-mailadressen
Het zou kunnen dat u toch deze mailing krijgt terwijl u uitgeschreven
bent. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit per e-mail door te geven
aan het secretariaat. (info@leleaart.nl) dan zullen wij uw adres verwijderen.. Anders blijft het in het
systeem staan.
Ook wanneer u hoort dat iemand de mail niet gehad heeft, laat die persoon zich dan ook even
melden.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Hierbij alvast wat relevante informatie. Deze kunt u evenals het lesurenrooster ook terugvinden op
onze website www.leleaart.nl.
CONTRIBUTIE 2015/2016
Groepen
RECREATIE

2015/2016
Uren

Euro

Recreatieve gymnastiek / turnen

1

138,00

Recreatieve gymnastiek / turnen

1,5

199,00

Recreatieve gymnastiek / turnen

2

260,00

Wedstrijdgroep A

5

551,00

Wedstrijdgroep B

4

468,00

Instap

2

260,00

Instap

4

468,00

Jongens

2

260,00

10,5

765,00

Wedstrijdgroep A

8

717,00

Wedstrijdgroep B

6

619,00

Wedstrijdgroep C

4

468,00

Inschrijfgeld

Per keer

21,00

Aanmaningskosten

Per keer

16,00

TURNEN

ACRO
Topsport

Adm.kosten bij geen automatische incasso

6,00

Exclusief wedstrijdgelden
WIJ ZOEKEN NOG STEEDS IEMAND VOOR:
- DE NIEUWSBRIEF
- AB-LID OF ASSISTENTIE BIJ INTERNE ZAKEN TURNEN

Voor degene die nog op vakantie gaan.
Wij wensen iedereen een zonnige en sportieve vakantie toe en zien iedereen graag weer terug vanaf
maandag 31 augustus 2016.
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