NIEUWSBRIEF september 2015

1. Seizoen 2015-2016
Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van een fijne vakantie
en hebben jullie weer zin om lekker te komen sporten bij
Olympia.
De trainingen worden weer hervat vanaf zaterdag 5 september.

Het bestuur heeft de jaaragenda zo goed als klaar, deze zal
z.s.m. op de site te vinden zijn. We zitten boordevol plannen.
Er staat o.a. een vriendjesweek gepland, een speculaasactie
wordt georganiseerd en nog veel meer leuke activiteiten zullen
ondernomen worden.
We hebben het afgelopen seizoen een lastig jaar gekend,
waarin we een aantal noodzakelijke veranderingen hebben
moeten doorvoeren.

We zijn blij dat we deze ingrepen hebben gedaan,
financieel staan we er beter voor, de ledenadministratie en
andere zaken zijn nu goed op orde.
U als ouder heeft daar zeker aan bijgedragen door het
vertrouwen dat jullie gegeven hebben.
Omdat we veel via mailadressen communiceren is het wel
belangrijk dat de adressen kloppend zijn en elke verandering is
dan ook noodzakelijk. Hierdoor hoeft u niets te missen.
Voor het nieuwe seizoen willen we een aantal veranderingen
doorvoeren. Deze betreffen met name de damesselectie en de
meisjesrecreatie groepen.
We starten echter vanaf 5 september in dezelfde
samenstelling als vóór de vakantie, dus zelfde tijd en
zelfde groep.
De damesselectie zal weer, net als voorheen naast de dinsdag
ook op de donderdag gaan trainen. De zaterdag zal voor deze
groep vervallen.
De selectiegroepen dames en heren zullen op dinsdag en
donderdag dus samen in de zaal zijn, zodat zij kunnen
profiteren van elkaars kundigheid en maximale resultaten
kunnen behalen.
Daarnaast bestaat nu ook de mogelijkheid dat de trainsters
mee kunnen op wedstrijden en er daardoor geen lessen uit
hoeven te vallen.
De wedstrijdkosten en de wedstrijdkleding zullen in ieder geval
voor dit seizoen voor rekening van Olympia komen. Voor
uitbreiding van de kleding/trainingspakken zullen wij op zoek
gaan naar een ander inkomstenbron, zoals b.v. sponsoring.
Mocht u hier als ouder ideeën over hebben dan zijn wij hier
uiteraard in geïnteresseerd.
Daarnaast willen wij de selectiegroepen uitbreiden en samen
met de trainers kijken naar de wensen, tijdsinvestering en
uiteindelijk haalbaarheid van het niveau om daadwerkelijk op
wedstrijdniveau te turnen.
Er zal dus wel verwacht worden dat er tijd geïnvesteerd wordt
door de leden van de selectiegroep.
Uiteindelijk willen wij wel plezier in het turnen voorop stellen en
als dat niet mogelijk is op selectieniveau dan kan dat uiteraard
ook op recreatief niveau.

Er zal op zaterdag 5 september tussen 9.00-11.00 en op
dinsdag 8 september tussen 17.00-20.00 een selectietest
gehouden worden. De leden van de damesselectie en alle
leden van de meisjesrecreatie plus groep zijn
uitgenodigd om aan de test deel te nemen.
De precieze invulling van de zaterdag en de opbouw van de
groepen zullen dan op woensdag 9 september met de trainers
worden besproken.
U krijgt dan uiteraard zo spoedig mogelijk te horen in welke
groep uw kind geplaatst wordt.
De huidige kleutergroepen willen wij uitbreiden met kinderen
van groep 3 en 4, omdat de huidige groepen op dit moment te
klein zijn om uitdaging te bieden. Wij denken dat dit de
kwaliteit van de lessen ten goede komt.
We willen de maand september gebruiken om samen met jullie
de nieuwe groepen zo goed mogelijk te laten starten, we zullen
uiteraard kijken of we een passende oplossing kunnen vinden
als een en ander niet meer past in het nieuwe trainingsaanbod.
ROOSTER 2015-2016

Zaal 1

MAANDAG

DINSDAG

Zaal 2

18.3019.30
Sven FR1

18.00-19.00 hele zaal

18.00-19.00
hele zaal

Zaal 3
17.30-18.30 Tom
RH1
18.30-19.30 Tom
RH2
17.00-20.00
SH/SD
Rob/Jeanine

WOENSDAG

16.00-17.00
Angelique RD1
17.00-18.00
Angelique RD2

DONDERDAG

17.00-20.00
SD/SH
Rob/Jeanine

VRIJDAG

9.00-11.00 RD plus
Jeanine
ZATERDAG

11.00-12.00 RD3
Jeanine/Angelique
12.00-13.00 RD4
Jeanine/Angelique

9.00-10.00
10.00-11.00
kleuters/ groep
3/4
Angelique
12.00-13.00
Sven FR2
13.00-14.00
Sven FR3

2. 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.

3. CONTRIBUTIE
Gymnastiekvereniging Olympia werkt sinds april 2015 met een
inning van de contributie per kwartaal. Begin oktober wordt de
contributie voor het vierde kwartaal weer afgeschreven, Bij
vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie
annettewijnands@online.nl
4. 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

