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- Contributie seizoen 2019/2020 

 

Grote Clubactie 

Ook dit jaar doet TIGA weer mee aan de Grote Clubactie! Dit is voor ons een mooie manier 
om te sparen voor nieuwe materialen. Vorig jaar hebben wij met de Grote clubactie een 
airtrack gekocht. Dit jaar sparen wij voor een airrol en voor een balkverbreder voor de locatie 
Nijenoert. De airrol kan gebruikt worden door recreanten en 
selectiemeiden. Er kunnen lenigheidsoefeningen mee gedaan 
worden en krachttraining. De balkverbreder kan op de balk 
gelegd worden om turnelementen mee te oefenen. We hopen 
dat iedereen weer mee doet met de actie en dat we veel loten 
gaan verkopen! Denkt u eraan om de boekjes uiterlijk 31 
oktober in te leveren bij de trainer? 

 

Algemene Ledenvergadering 

Op woensdag 30 oktober om 20.00 uur organiseert TIGA de Algemene Ledenvergadering.  De 
ALV vindt plaats in het sportcentrum Leek, in de vergaderzaal bij de bowlingbaan. U bent van 
harte welkom. We gaan het (financieel) resultaat presenteren over het seizoen 2018/2019. 

Dit is ook een mooie gelegenheid om vragen te stellen over het beleid van TIGA, de trainingen, 
contributie etc. 

 

 

 



Ouderavond 16 oktober 

Op 16 oktober vindt er in het Sportcentrum Leek een ouderavond plaats voor leden, de 
ouders/verzorgers van de selectieturnsters (inclusief de preselectie). Op deze avond geeft 
trainster Froukje de Graaf uitleg over selectieturnen. Onder andere over het programma, de 
wedstrijden, de verschillende niveaus en alles wat er verder bij komt kijken. Opgave graag 
voor 11 oktober, via de mail selectieturnen@tigaleek.nl of via de app. 

Contributie seizoen 2019/2020 

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).  Eind september heeft de eerste incasso voor het 
nieuwe seizoen plaatsvinden. De contributie is niet verhoogd 
dit seizoen. Omdat wij nu in 10 i.p.v.12 termijnen gaan 
incasseren zal het maandbedrag wel hoger uitvallen. 

 

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van 
TIGA? Volg dan onze facebookpagina! 

 

 

Bestuur TIGA 

www.tigaleek.nl 
secretariaat@tigaleek.nl 


