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Het is bijna zomervakantie! Tijdens de schoolvakantie zijn er geen trainingen. Op 

maandag 3 september gaan we weer van start. We willen jullie voordat de 

vakantie aanbreekt, graag nog berichten over een aantal zaken binnen TIGA. 

 

Rooster 2018/2019 

Het trainingsrooster is op een paar punten gewijzigd. De recreanten kunnen 

vanaf september op de dinsdagmiddag en op de vrijdagmiddag trainen op de 

locatie Nijenoert.  De woensdagmiddag komt dus te vervallen. Gaat uw kind nu 

op de woensdagmiddag naar gym? Dan is uw kind welkom op de dinsdagmiddag 

of de vrijdagmiddag. (Lukt het niet op één van deze middagen en wilt u 

opzeggen? dan geldt de opzegtermijn voor 1 juli niet). 

Vanaf volgend seizoen kan er ook op dinsdagmiddag geturnd worden in de 

turnhal (sportcentrum). De tijden voor trainingen zijn veranderd (start 16.30 uur 

i.p.v. 15.30 uur) Het nieuwe rooster is te vinden op de www.tigaleek.nl. 

De stepslessen en 40 plus lessen en GALM zijn volgend jaar weer op hetzelfde 

tijdstip en dezelfde dag. 

 

Passen turnpakjes 

We gaan in de tweede week van september de nieuwe turnpakjes passen. Begin 

september zullen we u informeren op welke momenten er gepast kan worden. 

De meiden kunnen zich hier alvast op verheugen! 

 

 

http://www.tigaleek.nl/


Trainersteam 

Hendrik Steenbergen heeft aangegeven te willen stoppen na dit seizoen. We 

bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem verder veel succes. 

Zoals we tijdens de ALV hebben laten weten zijn we op zoek naar een extra 

trainer die ook de tweede en derde divisie kan trainen. We hebben een vacature 

geplaatst. Tot nu toe hebben we helaas nog geen geschikte kandidaat gevonden. 

Zodra we meer nieuws hebben, laten we het natuurlijk weten. 

 

Incasso 

De ALV heeft in 2017 besloten om de contributie in 12 maandelijkse termijnen 

te incasseren (i.p.v. 4 x per jaar). Het gaat om de contributie per jaar dat in 12 

termijn wordt geïnd. Dus dit betekent dat ook in juli en augustus geïncasseerd 

word. Ook al zijn er in augustus geen lessen. Wij zijn voornemens om het aantal 

incasseringsmoment terug te brengen naar 10 x per jaar. De hoogte van de 

contributie blijft echter hetzelfde. 

 

Vrijwilligers 

Tijdens de laatste ALV hebben een aantal ouders aangegeven mee te willen 

helpen in commissies en andere activiteiten. Daar zijn wij als bestuur heel blij 

mee! Om een grote vereniging als Tiga goed te kunnen laten draaien zijn deze 

extra handjes erg nodig. We zijn nog op zoek naar een bestuurslid. In het 

bijzonder zijn we op zoek naar een vertegenwoordiging van de recreanten. We 

zijn nu met vier bestuursleden (Ewald Bruinsma, Hanny de Groot, Frouke 

Boerema en Annelies Stekelenburg). Je kunt ook een paar keer aanschuiven bij 

de vergadering om te kijken of je het leuk vindt. Heb je interesse? Vraag een van 

de bestuursleden of je kunt een mailtje sturen naar secretariaat@tigaleek.nl 

We gaan binnenkort afscheid nemen van Alice en Anita. Zij hebben de afgelopen 

drie jaren de ledenadministratie voor TIGA verzorgd. Heel erg bedankt voor jullie 

inzet! Met afscheid van Alice en Anita zijn we op zoek naar 1 of 2 dames of heren 

die ons willen helpen met de ledenadministratie. Een administratieve klus die 

ook heel goed met z’n tweeën te doen is.  Heb je interesse?  Dan kun je een mail 

sturen naar secretariaat@tigaleek.nl 

 



Turngala 

Op zaterdag 10 november 2018 vindt de 5e editie plaats van het turngala. Deze 

ruim twee uur durende show bestaat uit turnen, dans, acrobatiek en show. Ook 

dit jaar zal de top van de Nederlandse turnwereld weer aanwezig zijn met onder 

andere Olympisch kampioene Sanne Wevers en haar turnende tweelingzus Lieke 

Wevers en Yuri van Gelder. Ook andere topturners zoals Casimir Schmidt, Frank 

Rijken, Eythora Thorsdottir en huidig Nederlands kampioene Tisha Volleman 

zullen acte de préséance geven. Voor meer informatie en kaartverkoop zie 

www.turn-gala.nl. 

 

We wensen iedereen een fijne zomervakantie! ! 

 

Bestuur van TIGA 


