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Trainersteam
Er heeft een wisseling plaats gevonden in het trainersteam. Wij hebben afscheid genomen van
Hendrik de Boer. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij de gym- en
turnvereniging in Joure.
De recreantentrainingen van Hendrik de Boer zijn op dinsdag overgenomen door Mardy
Postma. Froukje neemt tijdelijk de recreantentraining op vrijdag over. Er is een vacature
geplaatst voor een trainer voor de recreantengroepen. Het trainersteam is verder aangevuld
met Lisette Post. Zij gaat de preselectie op zich nemen en zal op vrijdag de selectie gaan doen.
In eerste instantie alleen en zodra de vacature voor recreantentrainer is ingevuld staan Lisette
en Froukje samen in de turnhal op vrijdag.
Top dat Mardy en Lisette dit op zo’n korte termijn hebben kunnen invullen! Mardy heeft
ervaring met lesgeven en zij traint zelf ook bij TIGA. Voor een aantal leden is Lisette en bekend
gezicht. Zij heeft namelijk eerder lesgegeven bij TIGA. Wij zijn dan ook erg verheugd dat zij ons
trainersteam komen versterken. Zoals we tijden s de ALV hebben laten weten zijn we nog op
zoek naar een trainer die ook de tweede en derde divisie kan trainen. Tot nu toe hebben we
nog geen kandidaat gevonden voor de maandag en donderdag. Froukje zal deze trainingen
eerst alleen geven. Omdat de groepen klein zijn , gaat dat tot op heden prima is gebleken.

Grote Clubactie
Vanaf 15 september 2018 gaat de grote Clubactie weer van start! Helpt u ook mee loten
verkopen voor TIGA? De opbrengst van de Grote
Clubactie wordt dit keer gebruikt voor de aanschaf
van een tumblingbaan!
Leden die meer dan 20 loten verkoopt, mogen 20
cent per lot zelf houden (van alle loten die zijn
verkocht). Uiterlijk 31 oktober moeten alle
lotenboekjes weer bij de trainer worden ingeleverd.

Incasso contributie
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van juli wordt de contributie in 12 maandelijkse termijnen
geïncasseerd, achteraf per maand (rond de 28e van de maand). De eerste incasso van het
nieuwe seizoen (het seizoen loopt van 1-8-2018 t/m 31-7-2019) had daarom per 28 augustus
moeten plaatsvinden.
Echter door de vele wijzigingen in het rooster en in het trainersteam
is het ons niet gelukt om alles tijdig door te voeren in onze
ledenadministratie. De incasso heeft daarom nog niet plaats kunnen
vinden. Wij zullen nu rond 15 september de contributie over de
maand augustus gaan incasseren. Rond 28 september zal dan de
contributie over de maand september geïncasseerd worden.
Wij zijn voornemens om het aantal incassomomenten terug te
brengen naar 10 x per jaar, zodat in de zomervakantie (juli en augustus) geen incasso
plaatsvindt. Dit voorstel zullen wij in de Algemene Ledenvergadering verder toelichten. De
ALV vindt binnenkort plaats, de uitnodiging hiervoor volgt nog. Onze excuses voor het
ongemak.

Passen turnpakjes
Binnenkort kunnen de meiden de nieuwe turnpakjes passen. Wij zullen 2 à 3 pasmomenten
inplannen (na de training). Nader bericht volgt welke dagen en op welk tijdstip. Graag
verzoeken wij u dat er één ouder mee gaat met passen, i.v.m. het verstrekken van een
machtiging.

Gezamenlijke selectietraining met Turngroep Noord
Vanaf heden traint op de maandagmiddag van 16.30 tot 18.30 uur een kleine groep jonge
turnster van Turngroep Noord uit Vries met ons mee. Zij brengen hun eigen trainer mee. Dit
is omdat zij op maandag geen accommodatie konden krijgen binnen hun eigen gemeente. De
eerste gezamenlijke training is geweest en is goed verlopen. Een leuke samenwerking tussen
twee clubs!

Bericht van de gemeente Leek
De gemeente Leek vindt het belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente mee kunnen doen
in de samenleving en lid kunnen zijn van een sportverenging. Dit geldt ook voor kinderen die
opgroeien in gezinnen met weinig inkomen.
Om deze gezinnen te ondersteunen heeft de gemeente een aantal ondersteunende financiële
maatregelen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor Jeugd Sport fonds of

kunnen een fashioncheque van de gemeente ontvangen om kleding mee te kopen. Al deze
maatregelen zijn samengevat in een flyer (Zie bijlage).

Bestuur TIGA
Het bestuur van TIGA bestaat nu uit vier
bestuursleden. Van links naar rechts:
Annelies
Stekelenburg,
Frouke
Boerema, Ewald Bruinsma en Hanny de
Groot. Vol enthousiasme zijn wij als
nieuw bestuur aan de slag gegaan.
Omdat wij allemaal nieuw zijn, is het
voor ons soms puzzelen hoe alles werkt.
Taken die wij als bestuur oppakken zijn:
samenstelling van het trainersteam,
roosters maken, financiën, overleg met
de gemeente, samenwerking met andere verenigingen, etc. Door omstandigheden konden wij
dit seizoen pas laat het rooster voor recreanten rond krijgen. Het is gelukt dankzij de
flexibiliteit en inzet van ons trainersteam! Wij bedanken de trainers en de leden voor hun
begrip.

Inloop les steps en gym40+
Op woensdag 26 september houdt TIGA een open les
Steps en Gym 40+ voor dames en heren.
Steps begint om 18.30 uur in de Nijenoert sporthal in
Leek. Iedereen kan gratis een proefles meedoen. Steps
is goed voor de conditie en ieder stept op z’n eigen
niveau en intensiteit.
Om 19.30 uur is een open les gym voor 40+. Alle spieren
komen aan bod! Voor meer informatie, zie onze website
www.tigaleek.nl
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