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Uitvoering TIGA Disney
Op zaterdag 22 juni was het dan zo ver. De uitvoering van TIGA met als thema Disney. De leden
van TIGA hebben op verrassende
wijze hun kunsten laten zien. De
peuters legden als enthousiaste
dalmatiërs een parcours af. De
recreantengroepen van de trainers
Mardy en Sylvan hebben verrassende
shows neer gezet! Zo kwamen onder
andere The Pirates of the Caribbean
en Tinkerbell voorbij! Ook de
selectiemeiden lieten zien wat ze
allemaal in huis hebben. Naast
spectaculaire oefeningen werd er ook
een mooie dans door hen neergezet.
Voor de pauze zagen we op film de stepsgroep van TIGA in actie. Ik zwart witte geklede outfits
zagen we de dames strakke bewegingen neerzeten.

Deze middag was niet mogelijk
zonder de hulp van de vele
vrijwilligers. Hierbij iedereen
die heeft meegeholpen met
schminken, de verloting,
toestellen verplaatsen,
catering, groepsbegeleiders, de
jury van de tekenwedstrijd
Hartelijk dank!! We kijken als
bestuur terug op een gezellige
en geslaagde uitvoering!

Winnaars kleurplatenwedstrijd
Hierbij nogmaals de bekendmaking van de kleurplatenwedstrijd. In de prijzen zijn gevallen in
de categorie 4 & 5 jaar: Lotte Molenaar, categorie 6 &7 jaar: Fiene Holt, categorie 8 & 9 jaar:
Marit vd Ploeg, categorie 10+: Laura van Doorn.
Contributie seizoen 2019/2020
De contributie wordt op dit moment in 12 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Dit
betekent dat rond 26 juli de laatste incasso voor het seizoen 2018/2019 zal plaatsvinden.
Zoals afgesproken in de algemene ledenvergadering van
oktober 2018 gaan wij vanaf het nieuwe seizoen 2019/2020
de contributie in 10 termijnen incasseren (van september
t/m juni). Rond 26 september zal dan de eerste incasso voor
het nieuwe seizoen plaatsvinden. De contributie zal in het
nieuwe seizoen niet verhoogd worden. Maar omdat wij nu in
10 termijnen i.p.v .12 gaan incasseren zal het maandbedrag
wel hoger uitvallen.

Trainingen seizoen 2019/2020
Het trainingsschema voor het seizoen 2019/2020 is rond. In het schema hieronder kunt u
zien wanneer welke groepen training heeft. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van het
huidige rooster. De gymplusgroep turnt vanaf volgend seizoen weer in de turnhal ( en
training duurt 1,5 uur i.p.v. 1 uur) en er is een extra training bijgekomen voor de préselectie.
Heeft uw vragen? Schroom niet te overleggen met de train(st)er.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

15.3017.30
16.3019.30
17.3020.30
19.0021.00

Turnhal
Selectie Regionaal
Verplicht
Selectie Landelijk
Verplicht
Selectie Landelijk
Keuze
Selectie Regionaal
Keuze

14.00- Pré-selectie
16.00 moment 1*
18.30- Gym Plus
20.00

Donderdag 16.3019.30
17.3020.30
Vrijdag
15.3017.30

Selectie Landelijk
Verplicht
Selectie Landelijk
Keuze
Selectie Regionaal
Verplicht &
Pré-selectie
moment 2*
16.30- Selectie Landelijk
19.30 Verplicht
17.30- Selectie Regionaal
20.30 & Landelijk Keuze

Zaterdag

Nijenoert

15.3016.30
16.3017.30

Gym A groep 1
(6 - 8 jaar)
Gym A groep 2
(9 - 10 jaar)**

17.3018.30
16.3017.15
18.3019.30
19.3020.30

Gym A groep 3
(9 - 12 jaar)**
Peutergym (2 4 jaar)
Steps

15.3016.30
16.3017.30
17.3018.30
18.3019.30

Kleuters (4 - 6
jaar)
Gym B groep 1
(6 - 8 jaar)
Gym B groep 2
(8 - 11 jaar)
Gym B groep 3
(12 jaar en
ouder)

Oldenoert
10.00- Galm 2
11.00
11.00- Galm 1
12.00

15.0016.00

55+
Dames

Gym 40+

12.00- Selectie vanaf
15.00 Pupil 2, in overleg
met trainster.

*Moment 1 is voor de pré-selectie een verplichte training. Moment 2 is extra maar wel in
overleg.
** Dit is in overleg met de train(st)er

Foto’s tijdens wedstrijden
De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) wil in de ledenadministratie
vastleggen wie wel en niet toestemming geeft om op de foto of film te worden gezet tijdens
landelijke-, districts-, of regionale wedstrijden en evenementen. Het zou namelijk vervelend
zijn als uw kind tijdens een wedstrijd ineens wordt
gefotografeerd, terwijl u daar helemaal niet op zit te wachten.
Maar het zou ook jammer zijn als u wel graag wil dat uw kind op
de foto gaat en uw toestemming is niet goed geregistreerd. De
leden die meedoen aan wedstrijden van de KNGU ontvangen
binnenkort via de mail een formulier waarop aangegeven kan
worden of er wel/geen foto’s en filmpjes mogen worden
gemaakt. Voor minderjarige leden is toestemming van de ouders
nodig.
Jurycursus
Dankzij een kleine groep juryleden konden de selectiemeiden dit seizoen op de wedstrijden
uitkomen. We zijn blij dat het dit jaar gelukt is om voldoende juryleden te leveren. Maar we
hebben met spoed mensen nodig die deze kleine groep juryleden komt versterken. Wie wil
ons juryledenteam versterken? De minimale leeftijd is 16 jaar. De cursus begint met de
uitleg van de basiselementen en is voor iedereen een zeer toegankelijke cursus. En wellicht
een leuke manier om meer over de sport van uw dochter te leren. Lijkt het u leuk om ons
juryteam te versterken of wilt u graag meer informatie hierover? Dan horen wij dat graag
(reply op deze mail) of u kunt dit aangeven bij de trainster Froukje de Graaf.
Nieuws uit de recreantengroep
In juni was het soms behoorlijk warm in de gymzalen en in de turnhal. De recreantengroep
van trainster Mardy hadden een prima oplossing gevonden: “Wij hebben afgelopen dinsdag
allemaal waterspelletjes gedaan en een watergevecht gehouden. Femke en ik waren bij de
tweede groep ook aan de beurt en zijn kletsnat geworden 🙂”
Start seizoen 2019/2020
Op maandag 26 augustus beginnen de
trainingen in het nieuwe seizoen weer! Voor de
selectiemeiden geldt dat de training 1 week
eerder begint. Hierover heeft deze groep bericht
gehad van trainster Froukje de Graaf. Tot slot
wensen u een hele fijne vakantie!!
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