Gymnastiekvereniging T.H.O.R.

NIEUWSBRIEF JUNI 2017
Beste turnvriendin/turnvriend
In verband met de naderende zomervakantie reiken we jullie graag deze nieuwsbrief met de laatste berichten en
mededelingen.

Zomervakantie:
De zomervakantie zal dit jaar voor de THOR-leden aanvangen op maandag 3 juli. Direct na de zomervakantie
wordt op maandag 28 augustus weer met de lessen begonnen. Het lesrooster is niet veel veranderd. Wel zullen
veel leden doorgaan naar een opvolgende les. Hierover zal de leiding nadere uitleg verschaffen.

Lesoverzicht seizoen 2017-2018 (overzicht lesuren na de zomervakantie)
Ook te zien op website www.thor-sasvangent.nl

Sas van Gent
Maandag

18.00-20.00 uur

Acro-gym

J. v.d. Hooft (0115 477898)
M. Reijn (0115 492454)

Dinsdag

16.00-17.00 uur
18.00-20.00 uur

Kleuters (gemengd)
selectie jongens/heren

H.v.Waes (06 14604287)
B. Vermandel (0115 452027)

Woensdag

16.00-18.00 uur
18.00-20.00 uur

selectie jongens/heren
selectie meisjes

20.00-21.00 uur

B. Vermandel (0115 452027)
M. Reijn (0115 492454)
J. v.d. Hooft (0115 477898)
meisjes 12 jaar en ouder K. v. Hoeve ( 06 12724143)

Donderdag

17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur

meisjes 6, 7 en 8 jaar
meisjes 9, 10 en 11 jaar
jongens alle leeftijden

K..v. Hoeve (06 12724143)
K. v. Hoeve (06 12724143)
B. Vermandel (0115 452027)

Vrijdag

18.00-20.00 uur

selectie meisjes/dames

A. Dieleman (0622481748)

Zaterdag

09.00-11.00 uur
11.00-13.00 uur

selectie jongens/heren
voorsel. meisjes verpl.

B. Vermandel (0115 452027)
K. v. Hoeve (06 12724143)

Dinsdag

17.00-18.00 uur

kleuters (gemengd)

J. v.Assche(0115 720199)

Vrijdag

18.00-19.00 uur

meisjes 6, 7 en 8 jaar

R. v. Steenberge (0618701977)

19.00-20.00 uur

meisjes 9,10 jaar

R.v.Steenberge (0618701977)

16.00-17.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur

kleuters (gemengd)
meisjes 6,7 en 8 jaar
meisjes 9, 10 en 11 jaar

vacant
K. Lippens (0646732272)
K.Lippens (06 46732272)

Philippine

Westdorpe
Donderdag

Bezetting bestuur
Het bestuur bestaat uit: Bennie Vermandel (voorzitter) Sonja Mestdagh (secretaris) Michel Trouwborst (wnn
penningmeester en ICT)) Anouk Dieleman (vrijwilligersbeleid) en Jacqulina Smeijers (algemene zaken)
Ter ondersteuning aan het bestuur is Kathinka van Hoeve belast met het wedstrijdsecretariaat, Stephanie van de
Broecke (ledenadministratie) en Sylvia Trouwborst(P.R.)
We hebben tot onze grote spijt na jaren van een mooie samenwerking afscheid moeten nemen van onze
penningmeester Andrea Wauters. Haar dagelijkse werkzaamheden hebben haar genoopt om haar functie neer te
leggen.

Gelukkig is zij wel bereid geweest om de financiële zaken te blijven afhandelen tot aan het moment dat de
nieuwe penningmeester alles heeft over genomen.
Het bestuur heeft in het eerste jaar in deze samenstelling vooral aandacht geschonken aan interne zaken, waar
verder in deze brief enige aandacht voor wordt gevraagd.

Andrea Wauters Lid van Verdienste
Zeker vermeldenswaardig is het feit dat onze afgetreden penningmeester, Andrea Wauters, door het bestuur is
benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging. Andrea heeft zich jarenlang op bijzondere wijze
onderscheiden als leidster/trainster en diverse bestuurstaken.

Vrijwilligers
De inkomsten van het ophalen van oud papier zijn voor de verenigingskas nog steeds een welkome aanvulling.
Wij vinden het dan ook zeer jammer dat de gemeente de prijs voor het oud papier de komende tijd zal verlagen
naar de helft van de huidige prijs. Een en ander zal dan ook gevolgen hebben voor ons financiële beleid. Dit
vooral omdat we hebben moeten constateren dat, na herhaaldelijk oproepen aan uw adres, er weinig vrijwilligers
bij komen om het daadwerkelijke ophalen te realiseren.
Reden waarom wij de algemene ledenvergadering hebben voorgelegd om een algemene vrijwilligersbijdrage in
te voeren, hetgeen door de vergadering is vastgesteld. Na de zomervakantie komen we dan ook met informatie in
uw richting.

Ophalen oud papier
Het ophalen van oud papier vindt op elke maand op de 4 e dinsdag plaats. Langs deze weg willen we de ouders
van de leden vragen, om in de directe omgeving eens rond te kijken, of er mogelijk personen (bijv. fitte Opa’s of
vrienden) zijn die ons hierbij van dienst kunnen zijn. Nadere inlichtingen : Bel onze voorzitter, Bennie
Vermandel 0115 45 20 27 of mail: bennieverm@zeelandnet.nl

Wedstrijdresultaten
Deze brief biedt te weinig plaats om alle resultaten van onze wedstrijdturn(st)ers te vernoemen.
Daarom hebben we gekozen voor uitgebreide verslagen op onze site www.thor-sasvangent.nl

Voortgang van de lessen
In de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn er best nogal wat uitdagingen geweest m.b.t. het streven om voor
iedere les weer voldoende leiding en hulpleiding te krijgen. Gelukkig zijn er weer in geslaagd om alle lessen
bezet te krijgen. Voor het komende seizoen doen we nog een dringende oproep aan de junior-leden om
mogelijke bereidheid om op te treden als hulp bij diverse lessen. In dit verband prijzen wij ons gelukkig met het
feit dat 4 jonge leden zich hebben aangemeld voor de cursus hulpleiding.
Bovenal een woord van dank aan alle leiding, die zich ook het afgelopen jaar, weer fantastisch heeft ingezet,
meer dan vermeldenswaardig. In het bijzonder dank aan Katusha Gerritse, die in verband met haar dagelijkse
werkzaamheden na 3 jaar heeft moeten besluiten met het verzorgen van de lessen in Westdorpe.

Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen zijn op zondag 11 juni afgewerkt. Ruim 80 leden van onze vereniging
hebben hieraan deelgenomen.
Clubkampioenen 2017 zijn geworden:
Prado Gelissen, Miel Dayers, Royan kooijman, Bram van Cruijningen, Samuel Munneke, Yenoah de
Steur, Lise Pronk, Indy Kindt, Hanne Segers, Lotte Sprangers, Britt Trouwborst, Frederique de
Graeve, Jinthe Verschorre, Libby Moens, Elise van Cleemputte, Norah Balyu, Dinanda Schuurbiers,
en Lana Malfait.
De wisselbeker voor de hoogste scores (Alphons de Vliegher prijs) junior/ Senior gingen dit jaar naar
Britt Trouwborst en Royan Kooijman.
Niet vergeten: ZOMERVAKANTIE van 3 juli t/m 27 augustus.
Vanaf 28 augustus gaan we er weer tegen aan.

PRETTIGE VAKANTIE

BESTUUR EN LEIDING T.H.O.R.

