Nieuwsbrief SSS augustus 2016
Bezoek onze Website: www.ssslopik.nl !!
secretariaat: petra.sss@outlook.com
Nieuw Bestuur SSS.
Wij zijn heel blij u te kunnen voorstellen aan ons nieuwe bestuur: voorzitter: Fieke Rijkaart,
penningmeester: Esther van Elteren, secretaris: Petra van Vliet, algemeen lid: Monique van Wegen,
algemeen lid: Marijke Boele. Algemeen lid en lid activiteiten commissie: Georgine van Ettinger
Oproep voor activiteiten commissie:
We hebben nu 4 leden in onze commissie.Georgine van Ettinger, Lia Bergstra, Willy van Schaik en
Petra Verhoef, maar wij zijn nog op zoek naar mensen die onze activiteiten commissie willen
gaan vorm geven. Zij gaan activiteiten organiseren zoals disco zwemmen, springdagen in
Sommelsdijk, en nog andere leuke activiteiten voor de hele vereniging zoals misschien een kamp.
Dus wie komt de activiteiten commissie versterken?
Oproep voor sponsors!!
Wij zijn nog op zoek naar sponsors voor onze tumblingbaan, wie kan ons helpen? Wij zoeken ook
andere vormen van sponsoring zoals leuke attenties voor een verloting, kleding, geld voor
activiteiten zoals springdagen en discozwemmen. Alles is welkom.
Andere lestijden komend seizoen.
Komend seizoen zijn er wat wijzigingen geweest in de groepsindeling en de tijden. Inmiddels heeft
iedereen voor wie dat geldt een mailtje en briefje ontvangen. We zien jullie graag in de lessen terug.
Met de Grote Clubactie sparen we voor een tumblingbaan.
Vanaf zaterdag 1 oktober start de verkoop van de loten van de Grote Clubactie. De loten kosten €
3,00 waarvan € 2,40 naar onze eigen clubkas gaat. We sparen ook dit jaar voor onze eigen
tumblingbaan. Vanaf maandag 19 september ontvangen de leden de verkoopboekjes met uitleg. Er
zijn 3 leuke prijzen te verdienen voor de leden die de meeste Grote Clubactie loten verkopen.
Zonder juryleden geen wedstrijden.
Wanneer onze turnsters naar de wedstrijden gaan moet SSS ook juryleden leveren voor deze
wedstrijden. Op dit moment hebben we 1 jurylid TD3 , 1 jurylid TD2 en 2 (bijna 3) juryleden TD1.
Met meer juryleden zijn de wedstrijden makkelijker te verdelen en komt het niet altijd op dezelfde
mensen neer Misschien heeft u zelf geturnd en lijkt het u leuk om een jurycursus te volgen. Er zijn
geen kosten verbonden aan de jurycursus, het kost alleen vrije tijd.
Neem contact op met Petra of met Fieke en zij kunnen uitleggen wat het jureren inhoudt.
Vakantierooster SSS 2016/2017
Zomervakantie
: tm 20 augustus
Herfstvakantie
: 15 oktober tm 23 oktober 2016
Kerstvakantie
:24 december 2016 tm 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie
:25 februari tm 5 maart 2017
Mei vakantie
:22 april tm 7 mei 2017 (onder voorbehoud)
Zomervakantie
:8 juli tm 20 augustus 2017
Overige informatie:
Op onze site en ook op facebook kunt u informatie vinden. Daar vind u bijvoorbeeld de lestijden,
wie er lesgeeft, informatie over wedstrijden en andere activiteiten, waar u het turnpakje kunt
bestellen. Mocht u vragen aan ons hebben kunt u mailen naar bovenstaand mailadres, of via
facebook een berichtje sturen. Zie www.ssslopik.nl

