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•

In januari zijn wij gestart met 3 proeflessen om een springgroep op te zetten.
Aangezien er genoeg animo voor was zijn wij verder gegaan met deze lessen. Het is
voor zowel jongens als meisjes.

•

Dit jaar zijn wij weer uitgeloot om mee te doen met de Poiesz actie. Op zaterdag 5
maart hebben een aantal meisjes van onze vereniging soesjes
soesjes gepromoot voor extra
muntjes. Het totaal bedrag wat we hebben opgespaard is € 908. Dit konden we goed
gebruiken voor het grote 75 jarig feest van WATS.

•

Op 2 mei 2016 heeft WATS haar 75-ste
75 ste verjaardag gevierd. Onze jubileumcommissie,
bestaande uit Jelle Pama, Patricia Boschma, Geartsje Witteveen en Ypie Kroes en het
bestuur van WATS hebben gezorgd voor een prachtige uitvoering op zaterdag 18 juni
waarbij ATC Sneek een gastoptreden verzorgde. Onze hartelijke dank voor alle
sponsors die hier aan mee wilden werken.

•

Daarnaast hebben we voor de kinderen van de vereniging op 3 september een buiten
sport- en speldag georganiseerd. Het weer was ons goed gezind. Er was een
springkussen aanwezig, Patricia en Jelle hadden leuke spelletjes voor de kinderen
bedacht en
n de kinderen werden getrakteerd op ranja en chips. Als bestuur kijken we
dan ook terug op een zeer geslaagd feest.

•

23 mei 2016 is de jaarvergadering gehouden in de Twilling in Echten. Hierbij is de
toetreding tot het bestuur van Laura de Haas bevestigd. Tevens is Gerda van Stralen in
december ons bestuur komen versterken. Zij zal in 2017 na het aftreden van Ypie
Kroes de functie van voorzitter op zich nemen.

•

Koekactie is gehouden op maandag 26 september 2016. We hebben een winst
gemaakt hierop van € 1.240.46.
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•

Op 29 november kwamen 2 zwarte Pieten weer een kijkje nemen op de gymnastiek.
Ze werden weer met veel enthousiasme ontvangen door de kinderen.

•

Op 10 december hebben we de Fundag gehad. Bij de jongens mochten Niels Koopman
en Jorn van Veen een gouden
ouden medaille in ontvangst nemen.

•

Het bestuur, bestaande uit Ypie Kroes (voorzitter), Geertje Wassink (penningmeester)
Giny Koopman (secretaris) Marijke Kruithof en Laura de Haas,
Haas heeft 7 x vergaderd dit
jaar.

•

Per 31 december 2015 had de vereniging 81 Leden.

•

De Rayonvergaderingen werden bezocht door Geertje en/of Ypie.
Yp
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•

2016 was het laatste jaar voor de gymvereniging voor het organiseren
organiseren van de
avondvierdaagse.

•

Maaike Klijnstra, Sipke Boersma en Saskia de Haan hebben aangegeven zich als
vrijwilliger op te willen geven voor het rijden met de AED. Hiervoor onze dank.

Onze kampioenen van 2016:
Op zaterdag 20 februari en 9 april hadden de volgende meisjes hun individuele
individuele wedstrijden.
Onderstaande
staande prijzen werden behaald:
Oudehaske en Sneek
Sanne Braaksma
Quinta Dalstra
Djura Kleefstra
Erika de Boer
Mirthe de Jong
Tjitsche de Jong
Sanne Stegenga
Kirsten de Haan
Lieke Kelderhuis

Totaal klassement 2 wedstrijden
2e prijs
Friese Finale
e
3 prijs
Friese Finale
1e prijs
Friese Finale
e
7 prijs
Friese Finale
11e plek
12e plek
7e plek
Friese Finale
e
10 plek
6e plek
Friese Finale

Onze Friese Kampioen van dit jaar is: Sanne Stegenga.
Hannelore de Vries werd in het eindklassement 6de van de 45. Anniek Kootstra behaalde
een 16de plek. Hannelore mocht op 28 mei meedoen met de Friese finale in buitenpost.
Op 29 oktober waren de springwedstrijden in Nieuwehorne. Voor de meisjes was dit weer
hun 1e wedstrijd van het
et seizoen 2016/2017
Instap
punten
plaats
Trampoline valmat:
14.100
1e plaats
Plankoline kast:
12.370
1e plaats
Langemat:
10.375
3e plaats
Jeugd:
Trampoline valmat:
Plankoline kast:
Langemat:

punten
14.145
13.130
12.790

plaats
1e plaats
4e plaats
7e plaats

De laatste groep (jeugd) mocht op 19 november in de finale uitkomen op de onderdelen
Plankoline kast waarbij een 10e plaats werd behaald en Trampoline valmat, waarbij een 5e
plaats werd behaald.
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