NIEUWSBRIEF oktober 2016

Alle ingeschreven leden ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht uw
zoon/dochter niet meer sporten dan bent u wellicht vergeten om
hem/haar uit te schrijven. Neem dan s.v.p. zo spoedig mogelijk
contact op met de ledenadministratie.

1.FREE RUN
Na een geweldige samenwerking van bijna 4 jaar, hebben GV
Olympia en Minded Motion besloten om een nieuwe weg in te
slaan.
Beide partijen hebben elkaar afgelopen jaren erg goed
geholpen en vinden dat het nu tijd is om de focus te leggen op
hun eigen tak van sport.
Minded Motion heeft ambities om een nationaal en
internationaal begrip te worden in de freerunning wereld en
opereert in verschillende dorpen en steden. GV Olympia haar
visie past hier niet bij en vindt het tijd dat Minded Motion haar
eigen ambities nastreeft.
Het is daarom een logische beslissing om na 4 jaar op een
positieve manier de samenwerking te stoppen per 31-12-2016.
Alle free run leden hebben hierover inmiddels een mail gehad.
Voor meer informatie kun je terecht bij de trainer Sven Wulms.
2.SPECULAASACTIE
De koude, donkere, maar ook gezellige dagen komen er weer
aan. Daarbij hoort uiteraard ook warme chocomel en ….lekkere
speculaas.
Voor dat laatste heeft Olympia een leuke actie bedacht,
namelijk een Speculaasactie.

De bedoeling is dat je één of meer pakketjes met
speculaaspoppen gaat verkopen aan familie, buren en
bekenden. Een pakket kost €4,-- en bestaat uit 2 pakken, met
in elk pak 3 speculaaspoppen. We laten die bakken door een
Echte Bakker.
Hoe gaat dat in zijn werk?
• Alle leden ( behalve de free runners) krijgen binnenkort
een formulier uitgereikt.
• Ga langs bij je familie, buren, vrienden en kennissen en
vraag of zij een of meerdere pakketjes bij jou willen
bestellen en dit ook gelijk bij jou willen afrekenen. Daarna
vul je de naam en het aantal in op het formulier.
• Je levert het formulier met de bestellingen én het geld
vóór 5 november in bij je train (er)ster.
• Wij zorgen dan dat je bestelling ruim voor Sinterklaas
binnen is en dan kun jij op jouw beurt weer de
speculaaspoppen aan je kopers afleveren.
• Op de Sinterklaasactiviteit die plaatsvindt op zaterdag 3
december maken we de opbrengst bekend en hebben we
een klein presentje voor de beste drie verkopers.

Met de opbrengst van deze actie willen we graag extra
materiaal aanschaffen en activiteiten voor onze leden
organiseren. Omdat deze pas in het nieuwe jaar plaats
kunnen vinden hebben we ervoor gekozen om de free
runners niet bij deze actie te betrekken.

3.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 kijkmomenten.
Deze agenda wordt geregeld bijgewerkt dus als jullie niets
willen missen, kijk er regelmatig op!!!!!

4.TRAININGSSCHEMA
Het trainingsschema staat op de site. Bij Olympia trainen de
selectie, recreatie, kleuters 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.
5.CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Op 26 november zijn de herfstclubkampioenschappen. Deze
keer zullen ook de turnsters van Sparta Swalmen deelnemen
aan de wedstrijden. De recreatie- en selectiegroepen die
meedoen zijn al druk bezig met de oefenstof. Binnenkort krijgt
u hierover meer informatie. Wij zullen er ook weer staan met
onze (tweedehands) turnpakjes.
Wij zoeken nog mensen die ons willen helpen met de
organisatie.
6. HERFSTVAKANTIE
De lessen van de recreanten op maandag 24, woensdag 26 en
zaterdag 29 oktober vervallen.
NB De selectietrainingen op dinsdag/donderdag en
zaterdag en de trainingen van free run op zaterdag gaan
wel door.
Mocht je verhinderd zijn, geef dat dan door aan je
trainer.
7. 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 LEDENADMINISTRATIE!!!!!!
o.a. e-mailadres, telefoonnummer, adreswijziging etc.

8. CONTRIBUTIE
Gymnastiekvereniging Olympia werkt sinds april 2015 met een
inning van de contributie per kwartaal. In oktober is de
contributie voor het vierde kwartaal weer afgeschreven, Bij
vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie
annettewijnands@online.nl
9. 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

10. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
Trainers, werkgroepleden, vrijwilligers en bestuur werken er
hard aan om van Olympia een topvereniging te maken. Wij
willen iedereen van harte danken voor zijn/haar inzet.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons bestuur komen
versterken. Wilt u wel helpen maar weet u niet waarmee of
heeft u weinig tijd, schroom niet om eens vrijblijvend te
informeren. Er is altijd wel een taak(je) waar we jullie hulp bij

kunnen gebruiken. Heeft u interesse, neem dan contact op
met annettewijnands@online.nl

