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Dit jaar zijn wij weer uitgeloot om mee te doen met de Poiesz actie. Op zaterdag 25
februari hebben een aantal meisjes van onze vereniging pannenkoekenmix gepromoot
voor extra muntjes. Een prachtige cheque van maar liefst € 917 hebben we op 7 april
mogen ophalen bij het Poiesz Jeugdsponsor Gala!



Geertje Wassink, Jelle Pama en Sanne Tjepkema zijn geslaagd voor jurycursus TD1
dames.



Maandag 8 mei hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. We hadden
hiervoor 2 sprekers uitgenodigd. Kinderfysiotherapeute Geeske van KesterenZonderland en Diëtiste Janneke Jansma-Kootstra.
Daarna hebben we afscheid
genomen van bestuurslid Ypie Kroes die na 25 jaar stopt als bestuurslid van de
verenging WATS.



Sanne Stegenga, Kirsten de Haan en Kim Koopman hebben zich dit jaar geplaatst voor
de Friese Kampioenschappen die zijn gehouden in Leeuwarden en Harkema.



Op 8 Juli hebben we de afsluiting van het gymseizoen gehad. ’s Ochtends hebben de
peuters en kleuters hun beweegdiploma in ontvangst genomen en ‘s middags was er
voor alle jongens en meisjes een clubwedstrijd georganiseerd. Dit was zeer geslaagd!



Koekactie is gehouden op maandag 18 september 2016. We hebben een winst behaald
van € 1.944,66.



In Week 38 en 38 van dit jaar hebben we open lessen georganiseerd voor alle
leeftijden. Dit is goed bezocht!



Op 4 november hebben we de springwedstrijden gehad in Nieuwehorne.



Op 28 november hebben 2 zwarte Pieten een kijkje genomen op de gymnastiek.
Ze werden weer met veel enthousiasme ontvangen door de kinderen.



Op 16 december hebben we de Fundag gehad.



Het bestuur, bestaande uit Ypie Kroes, (voorzitter), Geertje Wassink (penningmeester)
Giny Koopman (secretaris) Marijke Kruithof en Laura de Haas, heeft 5 x vergaderd dit
jaar. Gerda Schokker heeft het voorzitterschap overgenomen van Ypie Kroes na de
ledenvergadering.



Per 31 december 2016 had de vereniging 85 Leden.



De Rayonvergaderingen werden bezocht door Geertje
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