80 jaar 1939 -2019

Juli 2019
Beste leden, ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Gelregym.
Gelregym bestaat dit jaar 80 jaar! Dat is reden voor
een feestje. Na de zomervakantie laten we weten hoe
we dit gaan invullen.
Nieuws van de penningmeester
In week 27 zal de contributie weer afgeschreven
worden. Heb je vragen over de contributie?
penningmeestergelregym@gmail.com
Kamp 2019
Dit jaar hebben voor de eerste keer het kamp
georganiseerd in de turnhal in Didam. En was dit ook
de eerste keer dat het één in plaats van twee nachten
was. De reacties van zowel de deelnemers als de
leiding waren erg positief. Er was een leuke
afwisseling tussen het turnen en de overige
activiteiten. Al met al dus een zeer geslaagd kamp.
Onderlinge wedstrijden op 22 juni
Zaterdag 22 juni waren de onderlinge wedstrijden
van Gelregym. In twee groepen hebben de meiden en
jongens individueel en in duo’s hun beste beentje
voorgezet. De prijswinnaars kregen eerst hun
medaille. Daarna kregen ook de overige deelnemers
een prachtige medaille en kregen ze allemaal een
mooi vaantje als aandenken mee naar huis.
Binnenkort krijgen ze ook allemaal een certificaat
met daarop de behaalde punten.
Algemene ledenvergadering 27 juni
Tijdens de ledenvergadering zijn de notulen van de
vorige algemene ledenvergadering goedgekeurd en is
Johan Dogger nu officieel toegetreden tot het bestuur
als penningmeester. Hij heeft de taken overgenomen
van Frans Elsendoorn. Nadine van Dommelen heeft
het ledenadministratie deel officieel overgenomen
van Frans Elsendoorn. Marco Vargues is afgetreden
als bestuurslid. En het financiële jaaroverzicht is
goedgekeurd door de kascontrole commissie.
Gelre conditietraining stopt
Na de zomervakantie stoppen we met Gelre
conditietraining. Er is te weinig animo om deze groep
door te laten gaan.

Kampdag op zaterdag 31 augustus
Voor wie is deze Kampdag? Deze dag is voor de leden
van Gelregym jonger dan 9 jaar. Wat houdt deze dag
in? De Kampdag begint om 08.30 uur in onze eigen
zaal en eindigt om 16.00 uur. We hebben de hele dag
leuke activiteiten zoals natuurlijk in de zaal, maar ook
spelletjes en wat leuke verassingen. We hebben een
lunch en zorgen dat iedereen zijn buik vol heeft als
hij/zij om 16.00 uur opgehaald wordt. Aanmelden
kan via de website. De kosten zijn 5 euro deze
worden via eenmalig incasso afgeschreven.
Wedstrijden
Het afgelopen seizoen heeft Gelregym weer volop
meegedaan aan de wedstrijden zowel in de 4e, 5e en
6e divisie. Er zijn door alle meiden weer prachtige
resultaten behaald. En hier zijn we als vereniging
trots op! De resultaten van de wedstrijden delen we
ook altijd op onze website en facebookpagina.
Aan- en afmelden bij Gelregym
Als iemand zich wil aan- of afmelden voor Gelregym
dan kan dat via onze website. Alleen meldingen die
hier binnenkomen worden verwerkt door onze
ledenadministratie! Voor overige wijzigingen in de
ledenadministratie, denk bijvoorbeeld aan een
emailadres die gewijzigd is, kun je een mail sturen
naar ledenadmgelregym8@gmail.com
Goed om te weten!
Alle nieuwtjes staan tegenwoordig zowel op onze
website www.gelregym.nl als op onze facebook
pagina. Zo ben je altijd op de hoogte!
Activiteitenkalender
Zomervakantie
Kampdag
80 jaar Gelregym

8 juli tot 18 augustus
31 augustus
volgt

Namens bestuur en leiding Gelregym wensen we
jullie allemaal een goede zomervakantie!
Vanaf 19 augustus starten de lessen weer.

