NIEUWSBRIEF december 2015

1.KERSTVAKANTIE
De leden van de recreatie hebben tot en met 3 januari 2016
vakantie. De selectie traint door in verband met de komende
wedstrijden in januari.
De free runners hebben alleen op maandag 21 december nog
les.

2.AGENDA
Op de site van Olympia www.olympiaroermond.nl
kunnen jullie sinds dit seizoen de agenda vinden waarop alle
belangrijke activiteiten zijn aangegeven, zoals wedstrijden,
vakanties en binnenkort de kijkmomenten.
Deze agenda wordt geregeld bijgewerkt dus als jullie niets
willen missen, kijk er regelmatig op!!!!!
3.KIJKMOMENT
Bent u ook zo benieuwd wat uw kind bij Olympia doet en wat
hij of zij al allemaal kan?
Op 18, 20, en 23 januari zijn er kijkmomenten in de groepen.

U bent van harte welkom!
4.CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Op 30 januari zijn de clubkampioenschappen.
De recreatie- en selectiegroepen die meedoen zijn al druk bezig
met de oefenstof. We werken dit jaar met inschrijving. Je kunt
je via de trainer of via de ledenadministratie opgeven.
De uiterlijke termijn voor aanmelding is 13 januari. De
wedstrijd start om 9.30 uur en is om 12.00 uur afgelopen.
In januari krijg je meer informatie over deze dag.
De free run lessen gaan op de gewone tijd door.
De kleutergym valt op deze zaterdag uit, maar de week erna op
6 februari is er een extra lange les van 9.00-11.00 uur met als
thema Carnaval.
5.DAMESKLEDING
Onlangs hebben we onze “oude” turnpakjes te koop
aangeboden aan de leden. We hebben een aantal pakjes
verkocht, maar er zijn nog pakjes over.
De prijs is € 30,-- voor turnpakje en € 10,-- voor turnbroekje.
Voor meer informatie annettewijnands@online.nl
6.OLYMPIA T-SHIRT
Het is mogelijk om een blauw Olympia t-shirt te bestellen,
zowel voor de recreatiegroep als het free runnen. De kosten
hiervoor zijn €12,50.
annettewijnands@online.nl
7.TRAININGSSCHEMA
Het trainingsschema staat op de site. Bij Olympia trainen de
selectie, recreatie, kleuters, recreatie plus en free runners.
Het kan zijn dat uw kind doorstroomt naar een andere groep
omdat het de groep ontgroeit. Mocht u vragen hebben dan kunt
u altijd bij de trainers terecht.
8. 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 train( st)er.
Ook dan ontvangt u een bevestiging van de
ledenadministratie.
!!!!GEEF WIJZIGINGEN DOOR AAN DE LEDENADMINISTRATIE!!!!!!
o.a. e-mailadres, telefoonnummer, adreswijziging etc.
Weet jij iemand die geen nieuwsbrief of mails van ons ontvangt
laat die persoon dan contact opnemen met de ledenadministratie.
Het komt regelmatig voor dat mail terugkomt omdat die
onbestelbaar is.

9. CONTRIBUTIE
Gymnastiekvereniging Olympia werkt sinds april 2015 met een
inning van de contributie per kwartaal. In januari 2016 wordt
de contributie voor het eerste kwartaal weer afgeschreven,
Bij vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie
annettewijnands@online.nl
10. JURYCURSUS
Via Olympia is het mogelijk om jurycursussen te volgen. Erg
interessant voor ouders wiens kind meedoet aan de
wedstrijden. Daarnaast bestaat er een nieuwe regel binnen de
KNGU dat elke vereniging die turn(st)ers aan wedstrijden wil
laten meedoen ook juryleden moet leveren. Voor meer
informatie annettewijnands@online.nl
11. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
Trainers, werkgroep leden, 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.

Daarnaast zoeken we mensen die mee willen werken aan de
maandelijkse nieuwsbrief en activiteiten die we organiseren,
zoals binnenkort de Clubkampioenschappen.
Heeft u interesse, neem dan contact op met
annettewijnands@online.nl

Het bestuur wenst alle leden en hun familie fijne
feestdagen en we zien jullie graag weer in 2016.
Verder wensen we de leden die per 1 januari
2016 niet meer ingeschreven zullen staan nog
veel sportplezier bij een andere vereniging of
succes bij studie en/of werk.
Jullie zijn altijd weer welkom!
annettewijnands@online.nl

