NIEUWSBRIEF MEI 2016
Beste leden en ouders/verzorgers,
terugblik op afgelopen seizoen
Keep Moving
Na de herfstvakantie is onder leiding van Marianne Barmentloo de aerobics veranderd in Keep
Moving. In de lessen wordt aandacht besteed aan (spier)conditie en uithoudingsvermogen. De
lestijden zijn onveranderd: dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in CBS De Regenboog aan de Elbert
Mooijlaan in Kortenhoef.
We zijn heel blij dat Keep Moving steeds meer leden krijgt. Wie weet lukt het ons om een tweede
lesuur te gaan geven.
Rope skipping voor volwassenen
Helaas leverde onze poging om voor volwassenen rope skipping te organiseren tot nu toe niet het
succes op dat wij hoopten. We blijven proberen hiervoor liefhebbers te vinden.
Nieuwe airtrack
Dankzij de bijdrage van het Rabo Coöperatiefonds, de Rotary, de Boni-sponsoractie en de inzet van
onze jeugdleden tijdens de Grote Clubacties van de afgelopen jaren is het ons gelukt om een nieuwe
airtrack te kopen. Het is een luchtgeveerde mat waarop het oefenen van sprongen wordt
vergemakkelijkt.
Wedstrijden in eigen huis
Op zondag 22 november waren wij gastheer/vrouw van de regionale jongens-recreatie-wedstrijd en
rope skipping wedstrijd. Bij die laatste waren deelnemers uit Maastricht, Naarden en onze vereniging
aanwezig
85-jarig jubileum
Op zaterdag 30 januari 2016 vierden wij ons 85-jarig bestaan. De burgemeester en wethouder
openden ons beweegplein door een lint door te knippen. In de sporthal konden kinderen en
volwassenen zich uitleven op het beweegplein en in Dirks Sportcafé hadden wij een tentoonstelling
van foto’s, pakjes, medailles, krantenknipsel. Wie meedeed aan de loterij kon mooie prijzen winnen.
Wij danken alle bezoekers en iedereen die aan het jubileum heeft meegewerkt.
Algemene Ledenvergadering 11 mei 2016
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering is gehouden op 11 mei 2016 vanaf 19.30 uur in Dirks
Sportcafé, Zuidsingel in Kortenhoef. De notulen en het financieel jaarverslag zullen spoedig op de site
worden gepubliceerd.
Onderlinge wedstrijden turnen en rope skippen
Op zondag 22 mei a.s. houden wij onze onderlinge Wedstrijden. Dit jaar voor het eerst met rope
skippen erbij. Wij gaan ervan uit dat uw kind meedoet met de wedstrijd. Is uw kind verhinderd, geef
dit dan s.v.p. uiterlijk de week van 9 mei door aan de trainer.
09.00uur

jongens 1 en 2 & rope skippen

11.00 uur

pre instap 2 (les op woensdag 16.00-17.00) en instap (les op woensdag 17.00-18.00)

13.00 uur

pupillen 1, 2 en jeugd (les op donderdag) en selectie

15.00 uur

kabouters (les op woensdag 14.30-15.15) en
pre instap 1 (les op woensdag 15.15-16.00)

16.15 uur

prijsuitreiking

Komt u kijken?
Lidmaatschap opzeggen
Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan dient u dit te doen vóór 31 mei van enig jaar. Zegt u het
lidmaatschap later op, dan zullen wij € 20 in rekening brengen.
Kabouters en pre-instap 1 in overvloed
Onze lesgroepen voor jonge kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar zijn populair. Ze zijn op dit moment
zelfs zo gewild dat de maximale groepsgrootte van 20 kinderen bijna is bereikt. Meer kinderen in een
lesgroep is niet verantwoord. Mochten wij het maximale aantal kinderen halen, dan zullen wij een
tijdelijke ledenstop in moeten lassen.
Laatste lessen van het seizoen
In de week van 1 juli zullen de laatste lessen van dit seizoen worden gegeven. We beginnen weer in
de week 5 september 2016.
Nieuwe lestijden seizoen 2016-2017
Jongens/Meisjes
geboortejaar 2011
geboortejaar 2010

kabouters
pre instap 1

lesdag & tijd
woensdag 14.30-15.15 uur
woensdag 15.15-16.00 uur

Meisjes Recreatie
geboortejaar 2009
geboortejaar 2008
geboortejaar 2007
geboortejaar 2006
geboortejaar 2005 en eerder

pre instap 2
instap
pupillen 1
pupillen 2
jeugd

woensdag 16.00-17.00 uur
woensdag 17.00-18.00 uur
donderdag 17.00-18.00 uur
donderdag 17.00-18.00 uur
donderdag 17.00-18.00 uur

Rope Skippen vanaf 8 jaar
Jongens Recreatie
geboortejaar 2005-2008
geboortejaar 2004 en eerder

donderdag 18.00-19.00 uur

jongens 1
jongens 2

vrijdag 17.00-18.00 uur
vrijdag 18.00-19.00 uur

Selectie Meisjes

maandag 17.00-19.00 en
woensdag 17.00-19.00 uur

Keep Moving

dinsdag 19.30-20.30 uur

Juryleden gezocht!
Voor de recreatie turnwedstrijden waar onze jongens en meisjes aan mee doen, zijn we op zoek naar
juryleden. Met enige regelmaat organiseert de KNGU hiervoor cursussen. Indien u belangstelling
hebt, neemt u dan alstublieft contact op met Kikkie Poels van onze technische commissie via
technischodis@gmail.com. Weet dat OdisGym de kosten zal dragen voor de cursus.

(nieuwe) mailadressen trainers en bestuur
voorzitter
penningmeester
secretaris
ledenadministratie
technische commissie

Corrie Haselager
Monique Plooij
Gerdi van Bijleveld
Mirjam Kooijman
Kikkie Poels

voorzitterodisgym@gmail.com
penningmeesterodisgym@gmail.com
secretarisodisgym@gmail.com
ledenbeheerodisgym@gmail.com
technischodis@gmail.com

ten behoeve van afmelden van lessen en aan-/afmelden van wedstrijden
trainers turnen
Pascal, Linda, Paul
trainersodisgym@gmail.com
trainers rope skippen
Pascal, Monique
ropeskippingodisgym@gmail.com
wist u dat..
… de kalender met activiteiten en wedstrijden te vinden is op onze site: www.odisgym.nl?

