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NIEUWSBRIEF november 2016
Aan de leden, de ouders/verzorgers.
Hierbij onze 2e nieuwsbrief van het nieuwe seizoen 2016/2017. Sint Maarten staat alweer
bijna voor de deur maar ook zal het niet lang meer duren voordat de goedheiligman weer zijn
intrede doet in Nederland. Voor wie dit nog niet in zijn agenda heeft genoteerd: Maandag 5
december vervallen alle trainingen.
trainingen

Koekactie
Op maandag 26 september hebben wij weer onze jaarlijkse koekactie gehouden.
gehouden Het heeft
dit jaar een bedrag van maar liefst € 1.240.46 opgeleverd. Wij willen hierbij graag nog alle
vrijwilligers die ons geholpen hebben ontzettend bedanken.

Selectie
Op 29 oktober stonden de springwedstrijden in Nieuwehorne op de planning. Voor de
meisjes was dit weer hun 1e wedstrijd van het seizoen.
Instap
Instap begon deze dag met een klein beetje gezonde spanning om 8:50 met trampoline valmat, daarna plankoline kast en als afsluiter de langemat.. De meisjes hebben dan ook
een super prestatie geleverd want ze mochten naar huis met 3 bekers.
punten
Trampoline Valmat: 14.100
Plankoline Kast:
12.370
Langemat:
10.375

plaats
1e plaats
1e plaats
3e plaats

Jeugd:
punten
Trampoline Valmat: 14.145
Plankoline Kast:
13.130
Langemat:
12.790

plaats
1e plaats
4e plaats
7e plaats

Deze groep mag op 19 november in de finale uitkomen op de onderdelen Plankoline kast en
Trampoline valmat.
almat. De Friese Finale springwedstrijden worden ook gehouden in
Nieuwehorne.
Van harte gefeliciteerd met deze prestaties. Top gedaan meiden. En alvast heel
he veel succes
toegewenst bij de Friese Finale.

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
gymnastics.nl/turnpakjes/turnpakjes-basic/turnpakje
basic/turnpakje-v523.html
De kosten van dit turnpakje bedragen € 39.00.

Juryleden
Wij zijn nog steeds op zoek naar juryleden.
juryleden. Lijkt het u wat om uw steentje bij te dragen en 1
of 2x per seizoen te
e jureren neem dan contact met het bestuur op.
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OPROEP OPROEP OPROEP
Heeft u leuke ideeën waar we als vereniging mee aan de slag kunnen, mag u graag
met ons brainstormen hierover,
hierover, dan zijn wij op zoek naar u. Wij zouden het fijn
vinden als er nog een extra bestuurslid bij komt.
Vragen?
Neem dan contact met op met de voorzitter van g.v. WATS, Ypie Kroes, email:
gvwats1941@gmail.com of met
m één van de andere bestuursleden. Zie de website.

Het bestuur van WATS
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