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NIEUWSBRIEF MEI 2016
Aan de leden en de ouders, verzorgers.
Hierbij ontvangen jullie de 3e nieuwsbrief voor het seizoen 2015 / 2016. We willen graag
weer een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

Algemene Ledenvergadering op 23 mei
Op maandag 23 mei houden we onze algemene ledenvergadering in de kantine van De
Twilling, aanvang 20.30 uur. Leden en ouders van harte welkom!
agenda
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuw lid kascommissie
7. Begroting 2017
8. Bestuursverkiezing: Laura de Haas is bereid de vacature van Jannita Berghout te
vervullen
9. Jubileum
10. Vragen aan de leiding
11. Rondvraag en sluiting
Niet in de gelegenheid op de jaarvergadering te komen, maar wel vragen of opmerkingen?
Laat het ons weten via ypie.kroes@gmail.com

Gymvereniging WATS bestaat dit jaar 75 jaar!
Op 2 mei a.s. viert WATS haar 75-ste verjaardag. Onze jubileumcommissie, bestaande uit
Jelle Pama, Patricia Boschma, Geartsje Witteveen en Ypie Kroes, heeft de plannen verder
uitgewerkt.
Op zaterdag 18 juni hebben we een prachtige uitvoering met een aantal gastoptredens.
Omdat op 9 juli Eastersimmer gehouden wordt, hebben we besloten om de buiten sport- en
speldag te verplaatsen naar zaterdag 3 september. Een mooi begin van het nieuwe seizoen!

Gala-uitvoering 18 juni
Alle leden van WATS doen natuurlijk mee. Jelle en Patricia zijn al druk aan het oefenen met
de kinderen. Zo’n uitvoering vraagt wat extra’s. In de eerste plaats zouden wij het prachtig
vinden als de leden in het nieuwe turnpakje mee doen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u
daar meer over. Ook kunnen we wat extra handjes op die dag goed gebruiken, zoals voor
het inrichten en opruimen van de zaal, een oogje houden op de kinderen tijdens de
uitvoering etc.
Voor de uitvoering worden kaarten in de voorverkoop verkocht. Wij zijn op maandag 6 en
dinsdag 7 juni tijdens de gymlessen aanwezig om de kaarten te verkopen. De kaarten kosten
€ 5,00 per stuk. Jullie ontvangen dan ook het jubileumboekje.
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Buiten sport- en speldag op zaterdagmiddag 3 september
Voor alle leden van onze vereniging is er op zaterdagmiddag 3 september een buiten sporten speldag, in en rond De Twilling. Daar komt vast water aan te pas. En breng een vriendje
of vriendinnetje mee.

Sponsors
Voor de feestelijke uitvoering en de buiten sport- en speldag hebben we natuurlijk wat
gespaard, maar we hebben ook sponsors nodig om de extra kosten te dragen. Gelukkig
hebben we van een aantal bedrijven al een toezegging (waarvoor heel hartelijk dank!). Wilt
u ook sponsor worden? Dan komt uw logo op onze nieuwe website, in het jubileumboekje
en/of in de slideshow tussen de verschillende programma onderdelen.
Meehelpen ?
Zowel de extra handjes als de sponsors kunnen zich aanmelden kan bij Ypie Kroes, via
ypie.kroes@gmail.com of 06-31942526.

Nieuw verenigingspakje WATS
We zien al steeds meer kinderen binnen komen bij de trainingen in het nieuwe WATS
gympakje Mocht u voor uw kind ook graag het nieuwe pakje willen bestellen dan kunt u dit
doen via de volgende link: http://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakjev523.html
De kosten van dit turnpakje bedragen € 39.00.
Over het jongenstenue krijgen de ouders nog info.

Afsluiting seizoen
Op 9 juli hebben we voor al onze vrijwilligers een feestelijke afsluiting.

Poiesz Actie.
De Poiesz-jeugdsport actie heeft WATS € 908,00 opgeleverd. Een fantastisch mooi bedrag.
Iedereen die de muntjes in de WATS-koker heeft gestopt, heel hartelijk dank!

Vragen ?
Neem dan contact met op met de voorzitter van gv WATS, Ypie Kroes, email:
ypie.kroes@gmail.com of met één van de andere bestuursleden.
Het bestuur van WATS
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