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Gymnastiek en Turnvereniging Tiga Leek 

Nieuwsbrief 
www.tigaleek.nl 

Van de bestuurstafel 

 

Het afgelopen jaar is een jaar geweest met veranderingen. We hebben helaas afscheid 

moeten nemen van het herenturnen. Onder leiding van Froukje de Graaf is een geheel 

nieuw en gedreven trainersteam gestart. Aan alle veranderingen moeten we wennen. 

En dat gaat alleen lukken als we dit accepteren en met een frisse blik de toekomst in 

kijken. De positieve reacties van de kinderen op de leiding is daar een goed voorbeeld 

van. Door inzet van vele handen, kunnen we de uitgesproken ambities op een mooie 

wijze ten uitvoer brengen. En ja, dat brengt vanzelfsprekend veranderingen mee. Wist u 

dat mensen veranderingen als positief ervaren als ze die zelf hebben bedacht? 

Daarom hierbij een oproep om ook een onderdeel te worden van die verandering door 

deel te nemen in het bestuur of als commissielid. Door begrip te tonen en met elkaar 

samen te werken, valt er heus snel te wennen aan mooie veranderingen! 

 

Algemene ledenvergadering 

Op 30 oktober 2017 om 20.30 uur wordt de algemene ledenvergadering gehouden in het 

restaurantgedeelte van de bowlingcenter van Sportcentrum Leek. Ouder(s) en/of 

vertegenwoordigers, leden vanaf 16 jaar en trainers worden hierbij van harte uitgenodigd voor 

het bijwonen van deze vergadering. Aan- en afmeldingen voor alv via het 

secreatariaat@tigaleek.nl 

September 2017 

mailto:secreatariaat@tigaleek.nl
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Nieuwe trainers 

Froukje de Graaf 

Ik ben Froukje de Graaf, 24 jaar en woon op dit moment in Assen. ik 

heb van mijn 6e tot mijn 19e aan turnen en acro gedaan, ik moest helaas 

stoppen van wege een zware knie blessure en ben mij toen volledig gaan 

storten op het geven van turntrainingen! 

Naast turntrainingen geven vind ik het heerlijk om boeken te lezen, te 

bloggen en gezellig met vrienden te zijn!  

Oh ja! En ik ben gek op kerst. En dat duurt nu je dit leest nog minder dan 

150 dagen  !  

Naast het geven van trainingen heb ik de functie van de turncoördinator 

in de vereniging. 

De turncoördinator is de verbinding tussen de sporters, ouders en het 

bestuur. Het bestuur kan daardoor zich bezigheden houden met de 

uitvoerende werkzaamheden die voortvloeien uit het algemeen 

beleid. Voor vragen over selectie- en recreatieve trainingen, 

wedstrijden, niveau, trainers, etc. kunt u bij mij terecht.  

Hoi, 

Ik ben Elien Wolke, 18 jaar uit Assen. Zelf heb ik 12 

jaar lang geturnd bij de vereniging Omnigym Assen 

en ook daar ben ik begonnen met training geven. 

Sinds vorig jaar zit ik op het MBO Sport en bewegen, 

waar ik dus nog meer ga leren over lesgeven.  Ik kijk 

er erg naar uit om komend seizoen les te gaan 

geven bij Tiga!  

Hopelijk tot snel in een van mijn lessen! 

 

  

 

Hallo, 

 

Mijn naam is Hendrik de Boer, geboren in 1985 en woonachtig in 

Heerenveen.  

Vroeger, lang geleden, was ik zelf een turner en dat is zo bevallen dat 

ik nu al meer dan tien jaar training geef! Naast het turnen ben ik ook 

een fan van scouting en buitensport; ik hou van klimmen, klauteren, 

wandelen en fietsen. Kortom lekker actief bezig! 
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Hallo,  

Mijn naam is Jelle Klont en aankomend seizoen ben ik hulptrainer op de vrijdag. Ongeveer 4 

jaar geleden is m'n passie voor turnen gaan bloeien. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje en 

daar kende we eigenlijk alleen maar voetbal. En dat heb ik ook nog eens 12 jaar gedaan. Ik 

ging de opleiding Sport en Bewegen volgen en in het tweede Jaar kon ik het keuzevak turnen 

kiezen. Dit heb ik gedaan en zo kom ik ook aan m'n licentie niveau 3. Sinds oktober vorig jaar 

geef ik ook recreanten gym/turnles bij K&V. Zelf turn ik nog bij een studenten turnvereniging 

genaamd Stugg en houd ik mezelf vooral bezig met alle vrouwen onderdelen. 

 

 

 

 

Hoi, 

Mijn naam is Hendrik Steenbergen, ook ik kom aankomend seizoen bij Tiga 

lesgeven. Dit zal ik gaan doen op de maandag middag/avonden.  Ik ben 

53 jaar en woonachtig in Burgum, ik heb 3 dochters, met de leeftijden 11, 

16 en 18. De jongste doet acrogym bij Acro academy noord Nederland. 

Zelf ben ik al behoorlijk wat jaren actief in het turnen, zowel heren als 

dames. Naast lesgeven en werken op een school heb ik ook 

scholingen gegeven bij de KNGU! En vanaf dit seizoen kom ik bij 

Tiga! Ik heb er enorm veel zin in!  

 

Tiga kamp 2017 

Aan alle enthousiaste leden vanaf groep 6,  

Het is zover! KAMP 2017 wordt georganiseerd van vrijdag 27 

oktober tot en met zondag 28 oktober op de 

kampeerboerderij ‘Boerhaarshoeve’ te Grolloo.  

Kamp in deze vorm georganiseerd zal voor het laatst zijn.  

Iedereen vanaf groep 6 en hoger is welkom! Dus ook leden 

die zich hebben uitgeschreven in juli 2017. 
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Heb je zin om mee te gaan, vul dan je gegevens in en lever deze in bij je leiding. Het compeet 

ingevulde iInschrijfformulier kan ook digitaal verzonden worden. Doe dit zo snel mogelijk want vol 

is vol! Na opgave ontvang je de nodige informatie over het kamp. Geen lid meer maar wil je 

ook heel graag mee? Stuur dan een mail aan activiteiten@tigaleek.nl. Deelname kamp is  €50,00 

p.p. De inschrijving is definitief als het bedrag is overgemaakt op de rekening van g.v. TIGA! 

Bijgaand de bankgegevens van TIGA: NL30INGB0001002654 t.n.v. g.v TIGA o.v.v. kamp 2017 + 

voornaam en achternaam zoon/dochter.  

Op zaterdagavond wordt er een bonte avond georganiseerd. Trommel je turnvriendjes en 

turnvriendinnetjes op om wat leuks in te studeren voor de bonte avond! Doe je mee met de 

bonte avond? Leuk! Graag vermelden bij opgave kamp!   

 

Een kamp kan niet georganiseerd worden zonder de hulp 

van ouders. Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen op 

kamp als leiding.  

 

De kosten worden betaald door de vereniging. Bij meer 

dan 8 ouders wordt er geloot. Je wordt verwacht op 

vrijdagavond 27 oktober om 19.00 (graag thuis eten). 

Zondag 29 oktober om 13.30 uur kun je weer worden 

opgehaald in Grolloo.  

 

Wij hebben er in ieder geval super veel zin in en hopen 

uiteraard op veel aanmeldingen!  

 

Oproep voor vrijwilligers  

Zonder hulp van vrijwilligers vaart geen vereniging wel, ook 

turnvereniging Tiga niet. 

Momenteel is er een kleine groep die zich voor Tiga inzet 

en er voor zorgt dat alles door kan blijven gaan. Deze 

groep is echter te klein voor de ambities die zijn  

uitgesproken. Tiga heeft daarom dringend nieuwe 

bestuurs- en commissieleden en vrijwilligers nodig voor 

verschillende taken zoals   

 secretariaat  

 website beheer 

 nieuwsbrieven 

 pr- en mediazaken 

 organiseren en begeleiden van activiteiten 

 wedstrijdzaken  

 sponsoring 

 

Wij begrijpen dat ieders tijd kostbaar is maar vele handen maken licht werk! Zonder 

bestuur geen vereniging! 

 

 

 

 

mailto:activiteiten@tigaleek.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw1MD2uqLWAhXJaFAKHSreBRAQjRwIBw&url=http://rayonzhz.nl/turnendames.php&psig=AFQjCNEP2FhgHvs0KRuWisJNFW60BRcv8w&ust=1505402338776669
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Inning contributie 

Zoals afgesproken tijdens de ALV van 15 mei j.l.  zal vanaf dit seizoen de inning van de 

contributie maandelijks geschieden.  

De maandelijkse facturering zal plaatsvinden vanaf november (de leden- en financiële 

administratie hebben voorbereidingstijd nodig om maandelijkse inning mogelijk te maken). De 

contributie voor de maanden augustus tot en met oktober zullen automatisch geïncasseerd 

worden in oktober (gebaseerd op de bedragen die tijdens de ALV van 15 mei j.l zijn 

vastgesteld) en vanaf november zal dan de maandelijkse contributie-inning in gaan. Vragen 

over de contributie en inning kunnen worden gemaild naar de penningmeester;  

administratie@tigaleek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

Momenteel wordt er gewerkt aan het aanpassen van de website (contactgegevens/rooster, 

etc.). Totdat de werkzaamheden zijn verricht, kunt u met uw vragen terecht bij het 

secretariaat@tigaleek.nl. Voor trainingsgerelateerde vragen kunt u mondeling terecht bij 

Froukje de Graaf, onze turncoördinator.  

 

 

mailto:administratie@tigaleek.nl
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