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Peutergym  

TIGA is gestart met peutergym op de woensdagmiddag. Vindt uw kind het ook heerlijk om te 
springen, klimmen en klauteren, rollen, springen, hangen en rollen? Kom eens een kijkje  

nemen bij de peutergym. Met toestellen en materialen 
worden situaties gebouwd waarmee de peuter wordt 
uitgedaagd om bepaalde bewegingen te maken. Peuters 
kijken af bij anderen en dat is een belangrijk onderdeel van 
de peutergym. Wat doe ik? Wat doe jij? Kan ik het ook? De 
les voor peuters is op woensdagmiddag om 16.30-17.15 
uur, locatie Nijenoert. Uw kind mag 3 keer een proefles 
meedoen. 

 

Opbrengst Jumboactie  

TIGA heeft in totaal € 873,80 ontvangen van de 
Jumbo sponsoractie!! Daar zijn we heel bij mee. We 
willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen 
met vouchers verzamelen voor TIGA. De recreanten 
en turnmeiden hebben hun beste kunstjes laten zien 
in de Jumbo winkel en dat is gewaardeerd. Met deze 
ludieke actie hebben we de derde prijs gewonnen ter 
waarde van € 500! Dit bedrag willen we gebruiken 
voor de aanschaf van een tumblingbaan. 



Huisregels TIGA 

TIGA vindt het belangrijk dat wij een gezellige vereniging zijn waar veilig getraind kan 
worden en dat we met respect met elkaar omgaan. Daarom heeft TIGA een aantal huisregels 
opgesteld en deze willen we graag met jullie delen. 

Hoe gaan we met elkaar om? 

• Toon respect en een sportieve inzet. 
• Vraag je trainer/coach om hulp als je een probleem niet zelf kunt oplossen. 
• We zijn er voor elkaar; wees blij voor de ander en steun elkaar als het even mis gaat. 
• We sluiten de training gezamenlijk af. 
• Pesten wordt niet getolereerd! 
Training en wedstrijden: 
• Kom op tijd voor de training en de wedstrijden. 
• Als je niet komt of later bent, geef dit dan aan bij je train(st)er. Dit mag via app of email. 
• Draag voor de veiligheid lange haren in een staart en laat je sieraden thuis. 
• Neem water mee voor tijdens de training en wedstrijden. 
• Een mobieltje is tijdens de training en de wedstrijden niet nodig. Laat deze thuis of in je 
tas. 
• Indien het de laatste les is, is het gebruikelijk dat de kinderen en/of ouders helpen met 
opruimen. 
Jarig 
• Ben je jarig (geweest) en wil je takteren, dan mag na de training een traktatie worden 
gegeven. Dit graag voor de start van de training melden aan de train(st)er. 
Overig 
• Op de site van TIGA vind je het algemeen beleid en selectie reglement. 
Vragen 
• Je mag ALTIJD vragen stellen (ook ouders / verzorgers). 
 

Nieuwe vrijwilligers 

TIGA heeft nieuwe vrijwilligers verwelkomd. De 
activiteitencommissie is weer op volle kracht! Ook 
zijn wij als het bestuur blij met de aanmeldingen van 
vrijwilligers voor de teltafel bij de wedstrijden, voor 
de kascommissie en voor het bestuur. Veel handen 
maakt licht werk. Lijkt het u ook leuk om een handje 
te helpen, bijvoorbeeld bij de uitvoering? Laat het 
ons weten of neem een kijkje op de website 
www.tigaleek.nl. 

 

 



Gym- en turnwedstrijden 

De turnmeiden zijn gestart met de wedstrijden en met succes. Op alle niveaus doen de TIGA 
meiden goed hun best. Bij de turnwedstrijden is de 1e plaats gehaald door Nanda Bouma en 
Sharina Linker, 2e plaats is gehaald door Laura van Doorn en Iris van der Ploeg. En 3e plaats is 
behaald door Sophie Top. Gefeliciteerd! Marit van der Ploeg, Laura van Doorn en Iris 
Tuinstra hebben zich geplaatst voor de Landelijke kwartfinales! 

Bij de recreantenwedstrijd die plaatsvond in Gieten is ook heel goed gepresteerd door de 
meiden! Met een 1e plek voor Rosalie en Cheyenne.  

Voor de maand maart staan de volgende wedstrijden gepland: 16 maart NTS/ RWS A 
wedstrijd in Groningen, 17 maart 1/4 finale NK 2e divisie in Harlingen en 30 maart 
Provinciaal kampioenschap 1e en 2e divisie in Heerenveen. 

Talentenmiddag 

Op 27 maart organiseert TIGA een talentmiddag voor de turnselectie. Lijkt het je leuk om de 
bij de turnselectie te komen? Meer informatie vind je in de bijlage. 

 

Bestuur TIGA 
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