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ALV 
 

Afgelopen maand is de algemene ledenvergadering gehouden. Het 

financiële jaarverslag van de vereniging is goedgekeurd door de 

kascontrolecommissie, en er is een kleine contributieverhoging 

goedgekeurd. Voor meer informatie: zie de website. 

 

GEZOCHT: 
Voor ons bestuur zoeken wij per direct een penningmeester die de 

taak van Gerard wil overnemen. Bij interesse neem contact met 

Lenny op 06-21600396 of via een reply op deze mail. 

 

Voor de selectie van de jongens die getraind worden door Wilco, 

zoeken we per direct een assistent. Dit gaat om de maandag  van 18 

tot 20 uur en de woensdag van 18:30 tot 20:30.  

 

JURY CURSUS 

Hanneke Drent heeft met groot succes de cursus jureren voor dames 
turnen afgerond, en Rick van Capelle de cursus jureren voor heren 
turnen. Van harte gefeliciteerd!!! 

Zelf ook geinteresseerd  in een (gratis) cursus jureren voor jongens of 
voor meiden? Neem contact op met Yvette op nr 06-22283622 

 



AGENDA  

20 juni 2015 hebben we weer een voorstelling! Schrijf de datum vast 
in je agenda. De voorbereidingen gaan aankomende maand van start. 
Ideeën voor een thema zijn welkom! 

PITPAS en SPAREN VOOR DE 
GTVK 

Heeft u ook een Pitpas? Wist u dat je dan kunt sparen voor de 
vereniging? Van elke aankoop gaat een deel van de punten naar de 
GTVK, waarvoor we dan weer leuke dingen kunnen doen. Kijk op de 
website van de Pitpas http://www.pitpartners.nl/saldochecker en 
geef bij ‘Gegevens aanpassen’ aan dat u wilt sparen voor de 
vereniging.  Alvast bedankt! 

SINTERKLAASVIERING GTVK 

Voor de jongste leden is een mooi Sinterklaasfeest gevierd in de 
Leede. Er waren Pieten en voor iedereen was er een kadootje en iets 
lekkers. Het was een gezellige middag! 

 

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 
en sportief nieuwjaar.  

Neem ook eens een kijkje op onze website! 
www.gtvkesteren.nl Ook de GTVK facebook pagina is een grote hit! 
En dan hebben we ook nog steeds een mooi up to date Twitter 
account. Reden genoeg om online te gaan! 

Dit was het voor deze maand, en graag tot de volgende nieuwsbrief! 

 

http://www.pitpartners.nl/saldochecker
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