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Dit jaar waren we helaas niet ingeloot voor de de poiesz actie.



De Avondvierdaagse is weer goed verlopen en vond dit jaar plaats van 1 t/m 4 juni.



De avondvierdaagse wordt georganiseerd door een commissie bestaande uit: Henk
Dam (voorzitter), Ypie Kroes ( secretaris), Rinskjen Ykema-Hulzinga (penningmeester),
Heanna Smink, Albert Ykema en Jan Ykema. De commissie is onderdeel van WATS.



Koekactie is gehouden op 21 september 2014. We hebben dit jaar 1200 koeken
verkocht.



Jannita Berghout is bij de jaarvergadering van 18 mei gestopt als bestuurslid.



Op 1 december kwam zwarte Piet weer een kijkje nemen op de gymnastiek. Ze
werden weer met veel enthousiasme ontvangen door de kinderen.



Het bestuur, bestaande uit Ypie Kroes (voorzitter), Geertje Wassink (penningmeester)
Giny Koopman (secretaris) en Marijke Kruithof heeft 4 x vergaderd.



Per 31 december 2015 had de vereniging 85 Leden.



De Rayonvergaderingen werden bezocht door Geertje en/of Ypie.



Sinds Juni 2015 is Ypie niet meer vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting
Samenwerkende Gymnastiekverenigingen Lemsterland de organisatie die de
ouderensport in Lemsterland organiseert.



Als vereniging besloten om niet met DOS en KEV te gaan fuseren. WATS blijft een
eigen vereniging.



Er is een Jubileumcommissie aangesteld voor het 75 jarig jubileum van de
gymvereniging WATS bestaande uit: Jelle Pama, Ypie Kroes, Patricia Boschma en
Geartje Wittenveen.



Een eigen uur voor de selectie is gerealiseerd dit seizoen.



En na lang in spanning te hebben moeten wachten, maanden, jaren, vele koekacties
en andere pogingen, het mocht niet baten; maar dankzij de Gemeente De Friese
Meren krijgen wij eindelijk een Pegasus! Namens de dames uit de hoogste groep;
BEDANKT!
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Onze kampioenen van 2015:
Plaatsingswedstrijd 15 januari (Jeugd D3)
3e prijs

Whitney ten Wolde

Op de Friese Kampioenschappen van 28 maart heeft Whitney ten Wolde de 7e plaats
behaald.

1e Plaatsingswedstrijden op 7 februari (Niveau Senior H)
1e prijs

Annamarie Mulder

2e prijs

Tessa de jong

2e Plaatsingswedstrijden op 14 maart
1e prijs

Annamarie Mulder

2e prijs

Petra Bouma

3e prijs

Tessa de jong

Op de Friese Kampioenschappen van 29 april heeft Annamarie Mulder de 2e plaats behaald.

In Nieuwehorne bij de springwedstrijden kwamen dit jaar weer een aantal groepen in actie.
De jongste groep, die voor de eerste keer meededen mochten huiswaarts keren met twee
keer een 1e prijs en één keer een 2e prijs. Ook de jeugd groep heeft zich van hun beste
kant laten zien en mocht huiswaarts keren met een mooie tweede plek en twee tickets voor
de Friese Finale in Kollum.

Team bestaande uit: Tessa de Jong, Esther de Vries, Annamarie Mulder, Sanne Tjepkema,
Petra Bouma en Dirkje Slump hebben op 22 november 2015 op de Friese
kampioenschappen springwedstrijden in Kollum de volgende prijzen behaald:
4e prijs

plank kast ,

4e prijs

minitrampoline kast,

5e prijs

minitrampoline valmat

5e prijs

lange mat.
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