NIEUWSBRIEF 22 april 2015

Beste leden,
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van GV Olympia.
We willen deze na een lange afwezigheid weer herintroduceren.
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij de communicatie
met onze leden verbeteren. De bedoeling is dat hij maandelijks
zal verschijnen met nieuws en zaken die van belang zijn voor
onze leden.
Het bestuur van Olympia.

1. Trainingen
In de maand mei zijn er een groot aantal vrije dagen. Er is
voorjaarsvakantie, hemelvaart en Pinksteren.
We hebben de trainingen voor de recreatie vanaf 23 april even
voor jullie op een rijtje gezet.
NB. De trainingen van de selecties op dinsdag, donderdag en
zaterdag en freerunning ( 2, 4 en 9 mei) gaan in de
voorjaarsvakantie door. Mocht er incidenteel een les uitvallen
dan zullen de trainers hun groep hierover informeren.
Op 27 april en 5, 14, 24 en 25 mei is de sporthal
gesloten!!

April 2015
dinsdag
28
donderdag 23, 30
zaterdag
25
Mei 2015
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

Juni 2015
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag

4, 11, 18, 25
12, 19, 26
13 , 20, 27
7, 21, 28
2,9 (freerunning en selectie) 16, 23, 30

1, 8, 15, 22, 29
2, 9, 16, 23, 30
3, 10, 17, 24
4, 11, 18, 25
6, 13, 20, 27

2. ACTIVITEITEN
• Clubkampioenschappen op zaterdag 20 juni tussen 10. 00 13.00 in de sporthal van de Donderberg
• Bosdag op zaterdag 4 juli tussen 11.00-17.00 . We gaan
dit jaar niet op kamp. We organiseren een Bosdag. Een
hele dag spannende spelletjes in het bos.
• Thema : het verboden Bos, draken en trollen
De inschrijfformulieren voor de Bosdag en de
clubkampioenschappen ontvangen jullie in de week van 27 april
via de mail.

3. WEDSTRIJDEN
LK TURNEN HEREN ZONDAG 19 APRIL 2015 TE OIRSBEEK
Op zondag 19 april vond bij S.V.O. Schinnen de tweede
wedstrijd van de Limburgse Kampioenschappen Turnen Heren
plaats.
In de derde divisie jeugd/junior 1 kwamen vijf turners van
Olympia uit.
Alessandro Bubalo, Stef Rietra, Stijn Sampers, Sjeng Boonen
en Tom Bazelmans.
Sjeng Boonen turnde een puike wedstrijd en hij behaalde in
deze wedstrijd een bronzen medaille. Sjeng wist deze medaille
te veroveren door een zeer mooie en stabiele wedstrijd te
turnen
Stef Rietra werd in deze wedstrijd vierde met een mooie
vloeroefening waar hij terecht 11.65 voor kreeg en een strakke
sprong waar hij 11.10 voor kreeg.
Alessandro Bubalo turnde van alle jongens van Olympia de
beste vloeroefening met 11.90.
Tom Bazelmans liet zien dat hij op vloer en sprong aansluiting
heeft gevonden bij de Limburgse top binnen zijn divisie.
Stijn Sampers liet van alle turners van Olympia de beste
oefening op ringen zien met 10.40

In de derde divisie junior 2/ senior turnden Tom Taal en
Wouter Taal voor Olympia Roermond. Wouter en Tom vielen
net buiten de medailles.
Wouter werd vierde en Tom Taal werd vijfde van Limburg.
Wouter wist indruk te maken met zijn vloeroefening waar hij
11.35 voor kreeg. Tom behaalde zijn hoogste punt op brug met
11.70.
Olympia feliciteert Sjeng, Stijn, Stef, Alessandro, Tom
Bazelmans, Tom Taal en Wouter en hun trainers met hun
behaalde resultaat.

4. LESUITVAL 4 APRIL 2015
Op zaterdag 4 april zijn de lessen van gymnastiekvereniging
Olympia uitgevallen. Onze leden, bestuursleden en trainers
stonden voor een gesloten deur. Er was geen beheerder en op
de gemeente konden de bestuursleden van Olympia niemand
bereiken. Het bestuur heeft toen alle 86 leden via de telefoon of
andere sociale media op de hoogte gebracht van de lesuitval.

Wij gaan de uitgevallen les als volgt compenseren
• Voor de recreatiegroepen, inclusief free running wordt er
een activiteit georganiseerd op 30 mei van 10.00 – 12.00
uur.
• De geplande lessen van free running gaan gewoon door.
• De meisjes van de recreatie+ twee uur, kunnen op 23 en
30 mei met de selectie meetrainen van 9.00-12.00
• Voor de damesselectie willen we een training organiseren
in een turnhal buiten Roermond
5. IN-EN UITSCHRIJVINGEN
Inschrijven moet via het inschrijfformulier dat op onze site
www.olympiaroermond.nl
te downloaden is. U kunt het formulier afgeven aan de trainer.
De ledenadministratie stuurt een bevestiging van de
inschrijving met een uitdraai van de gegevens die in ons
bestand zijn opgenomen. Mochten er onjuistheden in staan dan
kan dit kenbaar gemaakt worden.
Uitschrijven moet via het uitschrijfformulier dat ook te
downloaden is via dezelfde site.
Omdat wij een kwartaalcontributie innen is de opzegtermijn 3
maanden.
U kunt het formulier afgeven aan de trainer.
Ook dan ontvangt u een bevestiging van de
ledenadministratie.
6. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
Trainers, werkgroepleden, vrijwilligers en bestuur werken er
hard aan om Olympia weer op de kaart te zetten. Wij willen
iedereen van harte danken voor zijn inzet.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons bestuur komen
versterken. Heeft u interesse, neem dan contact op met
annettewijnands@online.nl

