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NIEUWSBRIEF JULI 2016
Aan de leden, de ouders/verzorgers.
Hierbij ontvangen jullie de 4e en tevens alweer de laatste nieuwsbrief voor het seizoen
2015 / 2016. We willen graag nog een aantal zaken onder uw aandacht brengen.

Website en email
De website van de vereniging www.gvwats.nl werkt! Op de website staan nu een aantal
basiszaken vermeld, zoals het lesrooster, aan en afmelden van leden, nieuwsbrieven, jaar
en ledenvergadering verslagen.
Ook heeft de vereniging een eigen e-mailadres: gvwats1941@gmail.com hierdoor vervallen
de prove mailadressen van de bestuursleden.

Controle email adressen van de leden
Wij willen ook graag de nieuwsbrieven digitaal aan iedereen gaan versturen Dat spaart
papier en drukkosten. Daarvoor hebben we van iedereen een actueel email adres nodig.
Deze nieuwsbrief krijgt u daarom op papier en digitaal. Ontvangt u de nieuwsbrief niet
digitaal voor 1 juli, dan willen wij dat graag weten. U kunt dan een mailtje sturen naar
gvwats1941@gmail.com onder vermelding van de naam van het lid.

Bondscontributie KNGU
In de ledenvergadering van 23 mei is gemeld dat dit jaar de bondscontributie met € 2,- is
verhoogd. Per 1 juli wordt deze verhoging meegnomen in de contributie van de leden. De
contributie van de KNGU is nu per kwartaal € 5,10 voor leden jonger dan 16 jaar en € 6,20
voor leden ouder dan 16 jaar.

Buitensport en spel middag op zaterdag 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. Tijden worden, zodra bekend op de website vermeld.

Afsluiting seizoen
Helaas stond er in de nieuwsbrief van mei nog een foutje over de datum van de afsluiting
van het seizoen. Op 3 september 2016, na afloop van de buitensportdag, hebben we voor al
onze vrijwilligers een feestelijke afsluiting. De vrijwilligers krijgen hier nog bericht over.

Nieuw verenigingspakje WATS
Mocht u voor uw kind nog graag het nieuwe pakje willen bestellen dan kunt u dit doen via de
volgende link: http://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje-v523.html
De kosten van dit turnpakje bedragen € 39.00.

Laatste lessen
Maandag 4 en dinsdag 5 juli zijn de laatste lessen. Vrijdag is er dus geen turnen.

Start lessen
Na de vakantie beginnen de lessen weer op maandag 29 augustus. Wij wensen iedereen
een hele fijne vakantie.
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Vragen?
Neem dan contact met op met de voorzitter van g.v. WATS, Ypie Kroes, email:
gvwats1941@gmail.com of met één van de andere bestuursleden. Zie de website.
Het bestuur van WATS
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