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Nieuwsbrief juli 2018
Nieuws vanuit het bestuur

Raboclubkas campagne

Zo met de vakantie voor de deur maken wij als bestuur de
balans op van het afgelopen half jaar.

Van 15 juni t/m 30 juni was er de

Raboclubkas campagne georganiseerd
door de Rabobank Drachten Friesland
Zo vond er op 20 maart de jaarlijkse ALV van Frisia
Oost. Leden met een Rabobankrekening
Gymsport plaats. Wij vonden het jammer dat er zo weinig
konden 5 stemmen verdelen over diverse
leden waren, we hadden graag met meer mensen gedeeld
verenigingen. Afgelopen dinsdag 10 juli kregen wij een
waar we mee bezig zijn, en wat onze ideeën zijn om Frisia
cheque van € 531,00
Gympsport op koers te houden. Dank aan degenen die er wel overhandigd! Wij zijn als
waren!
bestuur totaal overdonderd en
dol blij met dit bedrag!
Wij hebben als bestuur gemerkt dat het besturen van de
vereniging met 4 personen te weinig is. De werkdruk is hoog
en dat heeft geresulteerd in dat één van onze bestuursleden
haar functie als ledenadministratie heeft moeten neer leggen.
Ook onze wedstrijdsecretaris heeft aangegeven te moeten
Wij kunnen nu samen met de grote bijdrage die wij vanuit
stoppen met haar werkzaamheden.
Van Teyens Fundatie hebben gekregen, de meeste kapotte
toestellen vervangen.
Daarom doen wij een dringende oproep om ons te komen
versterken, want zo willen en kunnen wij niet verder.
Wij zijn dan ook opzoek naar:
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretaris
Algemene bestuursleden

Nogmaals heel erg bedankt voor jullie stemmen!

Paaseitjes Actie

Sponsoring

Om de clubkas wat te spekken hebben we dit jaar weer een Het bestuur is ook druk geweest met het maken van een
paaseitjes actie gehouden. Leden konden d.m.v. een
sponsorplan. DE 100 VRIENDEN VAN FRISIA.
verkooplijst paaseitjes verkopen. En wij moeten zeggen dat er Dit heeft inmiddels geresulteerd in drie sponsoren.
enorm veel verkocht is! Maar
Karin's Fit 'n Fun, Baboeshka en Timmerbedrijf W Groen.
liefst 280! zakjes, wat neer komt
Maar wij zijn nog lang niet op 100!
op
50 KILO! De netto opbrengst
Wist u dat sponsorbijdragen voor het bedrijfsleven fiscaal
was dan ook €378,00.
aftrekbaar zijn? Dus heeft u een eigen bedrijf (of bent u
werkzaam bij een bedrijf) en u zou ons wil sponsoren neem
Voor diegenen die de meeste
dan contact op met onze voorzitter Odette.
paaseitjes verkocht had was er
voorzitter@frisiagymsport.nl
een reuze chocolade paashaas te
winnen. De concurrentie was
Heeft u nu geen bedrijf maar u wilt ons wel bijvoorbeeld
groot, maar Laura had met 35
éénmalig sponsoren? Dan kan dat natuurlijk ook!
zakjes de meeste verkocht! Een
Als tegenprestaties zetten wij u logo en/of naam op onze
gedeelde twee plaats was er
website en nieuwsbrieven.
voor Patrick (32) en

Annemare en Eline (32) en derde was Engbert (26).
Wij bedanken iedereen voor jullie inzet!

Onze sponsoren
Timmerbedrijf
W. Groen
Wedstrijden:

SponsorKliks.nl

Onze dames en heren turners hebben het afgelopen seizoen
hun beste beentje voortgezet. Dat resulteerde in vele
medailles, Fries Kampioenen en zelfs een DistrictsKampioen! Vooral tijdens de toestelfinale bij de heren
regende het medailles.

Zo vlak voor de vakantie worden er vaak
nog aankopen gedaan via het internet, wist
u dat u daarmee onze vereniging kunt
sponsoren?
Van elke aankoop via SponsorKliks bij één
van de aangesloten winkels gaat een percentage naar onze
vereniging.

Daarnaast deden onze recreanten ook mee aan een
funwedstrijd in Leeuwarden. Maar liefst 25 deelnemers deden
hier aan mee. Ook daar werden vele medailles gewonnen:
Zonder dat het u iets extra's kost!
7x goud, 3x zilver en 2 brons!
Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat
En op 29 juni was daar ook voor het eerst een onderlinge
via Sponsorkliks.nl naar de site van Bol.com, u betaald
wedstrijd samen met Uda uit Terwispel en K&V uit Nijbeets. hetzelfde! Het enige verschil is dat wij een percentage van de
Ook daar werden de nodige medailles binnen gehaald.
door u aangekocht artikelen op onze rekening gestort krijgen.
Er zijn heel veel winkels die meedoen bijvoorbeeld: Bol.com,
Wij als bestuur kijken dan ook terug op een geslaagd
Zalando, Hema, Wehkamp, Mediamarkt, Thuisbezorgd.nl,
wedstrijdseizoen en bedanken de turners en trainsters voor
Intertoys, Kleertjes.com, Nuon, Albelli. En zo kunnen we nog
hun inzet!
wel even doorgaan.
Ga dan de eerst volgende keer wanneer u iets wilt bestellen
Afscheid Froukje
naar www.SponsorKliks.nl en zoek onze vereniging (Frisia
Gymsport Beetsterzwaag) op in de zoekbalk.
Onze trainster bij het damesturnen is klaar met haar opleiding
en heeft een vaste baan gevonden. Daardoor lukt het haar niet
meer om onze selectie turnsters les te geven. Inmiddels zijn Vakantie
we opzoek naar een vervangster.
Nog een aantal dagen en dan begint de zomervakantie. Zoals
Wij bedanken Froukje voor haar inzet en wensen haar veel
gewoonlijk stoppen de lessen één week eerder dan de school.
succes bij haar nieuwe baan!
Dit is dus de laatste week dat er nog gegymd en geturnd
wordt. Wij wensen al onze leden een fijne zonnige
zomervakantie en zien jullie graag terug in de week van 3
september.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur en Trainsters Frisia Gymsport Beetsterzwaag
Odette, Willy, Annemieke, Lies, Karin, Annelies en Froukje

Jubilarissen
Onder onze senioren hebben dit jaar 2 jubilarissen.
Mevrouw Griet Mulder en Mevrouw Gré Mei-Pool zijn beide
40 jaar lid van Frisia Gymsport Beetsterzwaag. Beide sporten
nog steeds met veel plezier bij onze trainster Annelies.
Wij bedanken de dames voor het trouwe lidmaatschap!

