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Nieuwsbrief februari 2016 - No. 1
Nieuws vanuit het bestuur
De eerste nieuwsbrief van 2016! We zijn alweer volop
bezig met allerlei activiteiten. De selectieleden zetten
hun beste beentje voor tijdens de wedstrijden, wat de
nodige medailles heeft opgeleverd! Ook het bestuur zit
niet stil, de vergaderingen en overlegmomenten zijn in
volle gang. Op 6 februari hebben we een wedstrijd in de
sporthal georganiseerd, dit heeft de nodige
voorbereidingstijd gekost. Mede dankzij de inspanningen
van Mechteld is de dag goed verlopen!
Ook voor de komende periode staan er verschillende
activiteiten op stapel, hierover later meer.
Graag willen wij uw aandacht voor het volgende: Jantine
Witteveen en Hester Visser respectievelijk secretaris en
penningmeester, hebben te kennen gegeven te willen
stoppen met de bestuurstaken. Natuurlijk vinden wij dit
jammer maar we begrijpen hun keuze. Hester is al sinds
2010 penningmeester en vlak daarna heeft Jantine haar
intrede in het bestuur gedaan. Ze hebben, samen met de
toenmalige bestuursleden, veel inspanningen verricht om
Frisia Gymsport op dit nivo te kunnen krijgen. We zijn
Jantine en Hester daar natuurlijk zeer erkentelijk voor!
Om dit nivo te kunnen handhaven hebben we nieuwe
bestuursleden nodig. We vragen u met klem te willen
nadenken of u een van deze twee vacatures zou wilt
vervullen. We weten dat iedereen het druk heeft, maar
zonder nieuwe bestuursleden wordt het lastig om het
huidige aanbod van activiteiten te continueren.
Graag horen we een reactie!!

Terugblik op de oliebollenactie
De smaak van oliebollen maakt alweer bijna plaats voor
de smaak van paaseitjes….toch willen we even
terugblikken op 30 december j.l. Het idee van een
oliebollenactie is in het voorjaar van 2015 ontstaan.
Wilde plannen over ingrediënten, gluhwein etc. werden
besproken, terwijl het buiten zo`n 18 graden was. In het
najaar hebben Wilma Couperus en Mechteld Vaandrager
de actie handen en voeten gegeven. En zo stonden we 30
december oliebollen te bakken bij Baboushka! De
bestellingen liepen nog niet storm maar de sfeer zat er
goed in. Enkele ouders hebben ondersteuning geboden
tijdens het bakken en er was hulp van jeugdige leden.
Tijdens het bakken kwamen toevallige passanten
oliebollen kopen. Op de dag zelf hebben we nog

oliebollenmix gekocht om aan de vraag te voldoen! Al
met al heeft de actie ons zo`n
€ 300.- opgeleverd, maar daarnaast bracht het ons veel
plezier en gezelligheid! Zeker genoeg ingrediënten om
eind 2016 weer een oliebollenactie te organiseren!

ALV
Op 17 maart is onze ALV, om 20.00 uur in de Buorskip.
We zien u als lid of als ouder van een lid graag, zodat
we samen kunnen praten over de toekomst van de
vereniging. We sluiten de vergadering af met een
drankje.
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Paaseitjesactie

Juryleed

Ook dit jaar organiseren we weer een paaseitjesactie.
Binnenkort krijgt u informatie over gang van zaken
rondom de actie. Kent u mensen die goed kunnen
tellen… spoor ze dan aan om mee te helpen met de actie.
We vullen de zakjes zelf, dat is niet moeilijk maar het
moet wel even gebeuren. Alle hulp is welkom!

Ja, u leest het goed…juryleed!
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij het belang van
nieuwe juryleden aangegeven. Tot op heden hebben wij
daar onvoldoende reacties op ontvangen. De
selectieleden ontvangen binnenkort een brief mee
waarin we een en ander uitleggen. We hopen dat die
uitleg inzicht geeft en uiteindelijk resulteert in nieuwe
juryleden.

Wedstrijden
Het wedstrijdseizoen is in volle gang. Misschien heeft u
het gelezen in de Woudklank , de jongens scoren hoge
ogen op de wedstrijden. Een aantal jongens is zelfs in
de race voor het NK.

De website
In de vorige nieuwsbrief werd de lancering van de
website aangekondigd. Inmiddels is het een feit, de
website is in de lucht! Heeft u de website al bekeken?
Nog niet?…kijk dan even snel op www.frisiagymsport.nl
Wij zijn reuze trots op onze nieuwe website en willen
Thomas en Angelina nogmaals hartelijk danken voor hun
inzet!!
Op de site kunt u informatie vinden over allerlei zaken.
Zo staan de wedstrijden erop vermeld maar ook de
gymtijden etc.
We proberen zoveel mogelijk het laatste nieuws op de
website te plaatsen. Soms gaat een bericht op facebook
plaatsen sneller. Kijk voor actueel nieuws, bijv. de ijzel
van begin januari, ook altijd op facebook.
www.facebook.com/frisiagymsportbeetsterzwaag

Ook de meisjes zijn aan het wedstrijdseizoen begonnen.
Er zijn een aantal meisjes die hun allereerste wedstrijd
hebben geturnd en dat is best spannend! De oudere
meisjes hebben de eerste plaatsingswedstrijd gehad en
hebben daarbij goede prestaties neergezet.
Natuurlijk zitten we nog midden in het
wedstrijdseizoen, we wensen de turners veel succes bij
de wedstrijden die nog komen! Op naar veel mooie
prestaties!

