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Sparen voor TIGA met de Jumbo actie 

Van maandag 26 november 2018 tot en met zondag 3 februari 2019 vindt de Jumbo 

Sponsoractie bij Jumbo Leek Industriepark en Waezenburglaan plaats. Tien weken lang 

ontvangen klanten van de Jumbo’s in Leek sponsorvouchers bij besteding van elke € 10,00 aan 

boodschappen. Een sponsorvoucher is € 0,10 waard. De sponsorvouchers kunnen worden 

gedoneerd aan onze vereniging via de actiekast in de winkel of via de Facebookpagina’s van 

de Jumbo’s in Leek. Wil je dat onze vereniging een zo hoog mogelijke bijdrage ontvangt? Roep 

dan zoveel mogelijk familieleden, vrienden, collega’s en buurtgenoten op om mee te sparen! 

 

Bonus! 

Naast het verzamelen van sponsorvouchers kunnen wij een bonus verdienen door deel te 

nemen aan speciale acties. Hier doen wij ook aan mee. De activiteitencommissie heeft een 

promotiefilm van TIGA gemaakt. Hiermee hopen wij een mooie prijs te winnen. Een andere 

actie loopt via Facebook. Op de Facebookpagina’s van de Jumbo’s in Leek worden berichten 

geplaatst, waarin de contactpersoon van een willekeurige vereniging wordt gevraagd om 

binnen 10 minuten contact op te nemen. Zie jij onze vereniging voorbij komen? Laat het ons 

weten, zodat we samen de bonus van € 100,00 kunnen veroveren!  

We like 

Help ons mee door de Facebookpagina’s van Jumbo’s in Leek te liken en volgen. Zie je een 

berichtje voorbij komen? Laat het direct weten aan: Froukje de Graaf via 06 27293958 

    /Jumbo Waezenburg Leek 

    /Jumbo Leek Industriepark 

 

Algemene ledenvergadering 

Op 31 oktober 2018 heeft de algemene leden vergadering van TIGA plaatsgevonden. Op de 

agenda stond o.a. het terugbrengen van het aantal incassomomenten en het verhogen van 

het wedstrijdgeld. De aanwezigen hebben het volgende besloten. Het aantal incassomoment 
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wordt teruggebracht naar 10 x per jaar (dit was 12 x per jaar). Het wedstrijdgeld is verhoogd 

naar € 7,50 per wedstrijd (dit was € 5,00). De verhoging van het wedstrijdgeld wordt niet 

doorberekend aan het kind waarvan de ouder jureert of andere vrijwilligers taken uitvoert. De 

reden van de verhoging is dat TIGA dit seizoen te weinig juryleden levert. Bij te weinig 

juryleden (wat nu het geval is) krijgt TIGA boetes van de KNGU. De boetes kunnen behoorlijk 

oplopen. Dit is een zorgelijke situatie. 

 

Infoavond selectie turnen 

Op woensdagavond 9 januari 2019 organiseren wij een informatieavond over selectie 

turnen. Schrijf het alvast in de agenda!  Altijd al willen weten wat D1 of D2 betekent? Of wat 

het verschil is tussen verplichte oefenstof en keuze oefenstof? Froukje de Graaf gaat op deze 

avond alle ins en outs vertellen over de wedstrijden en de verschillende niveaus. En 

natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen. Graag voor 22 december doorgeven of je 

komt en met hoeveel personen (i.v.m. zaalhuur en catering). Dit kan via 

secretariaat@tigaleek.nl. 

 

Trainersteam 

In de vorige nieuwsbrief hadden we vermeld dat TIGA 

twee nieuwe trainers heeft. Zij stellen zich aan u voor. 

Mijn naam is Mardy Postma, 23 jaar en ik ben op het 

moment bezig mijn master educatie in de biologie. 

Vanaf mijn 16e ben ik gaan turnen op KNGU niveau bij 

TIGA, daarvoor heb ik altijd recreatief gegymd in een 

gymzaaltje bij ons in de buurt. Nog steeds turn ik zeer 

fanatiek en probeer ik altijd het beste uit mij te halen. 

De afgelopen paar jaar heb ik geassisteerd bij de 

vereniging V&L in Roden. Dit jaar ben ik dan ook weer 

(assistent)trainer bij de gefuseerde vereniging GSV 

Statera. Hier geef ik recreanten les en assisteer ik bij de 

selectie.  

Door een wijziging in mijn studie heb ik extra vrije uren gekregen, wat ik graag op wilde 

vullen met meer training geven en ervaring opdoen. Dit kon ik doen bij de recreanten van 

TIGA op de dinsdag. Het leukste aan het training geven vind ik het contact met de meiden en 

de vooruitgang zien die ze maken. Verder vind ik het creatief/leuk maken van de lessen en 

een goede basis leggen erg belangrijk. Groeten, Mardy 

 



Mijn naam is Silvan Linnemann. Ik ben 30 jaar en woonachtig in 

Groningen. In 2016 heb ik de ALO in Groningen afgerond. 

Sindsdien geef ik les bij verschillende sportverenigingen in de 

provincie en sinds september 2018 geef ik met veel plezier les bij 

TIGA. Bij TIGA geef ik momenteel op de vrijdagmiddag les aan de 

peuters en kleuters en daarna verzorg ik de turnlessen voor de 

recreanten. 

Met vriendelijke groet, 

Silvan Linnemann 

 

Grote Clubactie 

De Grote Clubactie is inmiddels gesloten. Op 13 december wordt de uitslag van de prijzen 

bekend gemaakt via clubactie.nl.  Dankzij jullie inzet zijn er meer dan 370 loten verkocht 

voor TIGA! Een aantal leden is het gelukt om meer dan 20 loten te verkopen. Zij mogen 20 

cent per lot zelf houden. Van de trainer krijg je hierover bericht. Van de opbrengst willen wij 

een tumblingbaan aanschaffen die zowel door recreanten als door de selectie gebruikt kan 

worden.  

 

GALM en 40+ gym 

Voor onze leden die meedoen aan 40+gym en Galm is er nu de mogelijkheid om bij uitval van 

de les een andere les bij TIGA te volgen. Dit is van toepassing als de trainster (Annemarie of 

Ria) niet aanwezig kan zijn of de accommodatie is niet beschikbaar. De leden van Galm kunnen 

aanhaken bij  40+gymles.  En leden van 40+ gym kunnen een les inhalen bij GALM. Graag wel 

vooraf in overleg met je eigen trainer. Op onze website is het  lesrooster te vinden. 

 

Vrijwilligersuitje 

Op zondag 18 november vond het 

jaarlijkse vrijwilligersuitje plaats 

van TIGA. In het bowlingcentrum 

van Sportcentrum Leek hebben 

twee groepen tegen elkaar 

gestreden. Ook de trainers waren 

van de partij. Er zijn strikes en 

spares gevallen en een aantal 

ballen is in de goot beland. Maar 

dat mocht de pret niet drukken, 

het was weer een gezellig uitje! 

Zoals bekend is de inzet van 



vrijwilligers heel belangrijk voor TIGA. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die een handje 

willen helpen. Binnenkort volgt meer informatie hierover. 
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