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Het nieuwe jaar is weer ruimschoots begonnen en de lessen
zijn weer in volle gang. Zelfs de eerste medailles zijn weer
gewonnen bij het jongens en meisjes en turnen. Allemaal van
harte gefeliciteerd! Hierbij vragen we weer even de aandacht
voor de volgende puntjes.

Algemene ledevergadering (ALV)
Op 29 februari houden we weer een algemene ledenvergadering.
Iedereen is welkom. Deze vindt plaats in de kantine van de Leede en
zal beginnen om 19:30.

Contributie verhoging
Helaas heeft de crisis ook de KNGU getroffen. Ze stevenen hard af op
faillissement en verhogen de afdracht voor alle verenigingen die lid
zijn van de KNGU. Wij zijn daarom genoodzaakt om de contributie te
verhogen om deze extra afdracht te kunnen betalen. In de ALV zullen
we de financiën bespreken en ook een officieel besluit nemen.

Wedstrijden in de Leede
Op 26 maart organiseren we een dames wedstrijd in De Leede, en op
23 april organiseren wij weer de districts finale NTS laag voor de
heren. Deze happening mochten we vorig jaar ook doen en was
ontzettend leuk. Schrijf de data vast in je agenda en voor de mensen

die graag willen helpen, graag contact opnemen: spreek iemand aan
van ons bestuur of via een reply op deze mail.

LA Dance Factory
Twee belangrijke evenementen zijn er geweest bij de dansgroepen.
Op 17 januari deed de jazz-modern groep van Angela mee aan een
wedstrijd in Wageningen. Ze deden het heel goed en haalden zelfs
een beker binnen!

Daarna is op 22 januari de nieuwjaarsuitvoering van de
Showdancegroep van Lesley uitgevoerd. Dat was ook een succes.
Goed gedaan meiden! Foto’s van die uitvoering komen later op de
site van LA Dance Factory

Mobieltjes
Mobiele telefoons zijn helemaal van deze tijd . Bijna niemand kan
meer zonder. Maar tijdens sportlessen zijn ze overbodig en een
enorme stoorzender. Er staat vanaf volgende week bij de trainer een
plastic bak waar de mobieltjes in kunnen en veilig opgeborgen tegen
diefstal weg gezet worden. Graag de mobieltjes voor aanvang van de
les in deze bak leggen en na de les er pas weer uithalen.

Hulp gezocht
We zoeken nog steeds met spoed iemand die ons kan helpen in het
bestuur. Onze penningmeester Gerard gaat helaas per juli stoppen
met zijn activiteiten voor GTVK , en we zoeken iemand die ons werk
kan verlichten. Dat hoeft niet per se als penningmeester, want we
kunnen de taken ook anders verdelen. Vele handen maken licht
werk!! En het is nog gezellig ook...Dus meld je aan, je bent van harte
welkom!

Agenda
29 februari

Algemene Ledenvergadering

26 maart

Dameswedstrijd in De Leede

23 april

Herenwedstrijd in De Leede

11 juni

Clubkampioenschappen

