Nieuwsbrief Januari 2017
Vrijwilligersbeleid
In december is tijdens onze jaarlijkse ALV het nieuwe
vrijwilligersbeleid goedgekeurd. Dit houdt in dat iedere ouder of
volwassen lid van de GTVK zich een halve dag per jaar inzet voor de
vereniging, of 10 euro betaalt (zie
http://gtvkesteren.nl/index.php/algemene-leden-vergadering-alv)
De eerste mogelijkheid om te helpen is volgende week zaterdag, 21
januari. Er is die dag een dameswedstrijd in De Leede, waarbij we nog
een aantal vrijwilligers kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor de
catering, teltafel of kassa. Geef je op door een reply op deze mail!

Jantje Beton
In februari gaan we als vereniging meedoen met Jantje Beton. Dit
betekent dat we van 13 t/m 25 februari gaan collecteren, waarbij de
helft van de opbrengst voor projecten van Jantje Beton is, en de
andere helft voor de vereniging. Jantje Beton financiert
buitenprojecten voor kinderen, zie ook http://www.jantjebeton.nl/
Ook hiervoor hebben we vrijwilligers nodig: wie
vindt het leuk om (samen met zoon of dochter)
een avondje te gaan collecteren?
De collectebussen worden vrijdagavond 10
februari uitgedeeld in De Leede, tussen 19.00 en

20.00 uur. Volle bussen kunnen worden ingeleverd bi j Renate of
Lenny; informatie daarover ontvang je bij het uitdelen van de bussen.
We sparen voor nieuwe toestellen en hebben het geld hard nodig.
Doe dus mee en ga collecteren! Er is plaats voor 25 collectanten.
Geef je op door een reply op de mail.
Zowel collecteren als helpen bij de wedstrijd geldt natuurlijk als
‘vrijwilligersactiviteit’, waarmee je als ouder 10 euro uitspaart 

Fanfare Kesteren
Ook dit jaar willen we weer samenwerken met de fanfare Kesteren.
Op 7 april verzorgen zij een optreden, en we zijn ingesprek met de
fanfare om daarbij mogelijk weer een demo van de (dames)turners
en van de dans te geven.

De website
De website is weer helemaal bijgewerkt en up-to-date. Daar vind je
bijvoorbeeld de agenda, het vakantierooster maar ook de aan- en
afmeldformulieren. En lees ook eens de nieuwsberichten op de site!
www.gtvkesteren.nl

Agenda
21 januari
Dameswedstrijd in De Leede
13-25 februari Collecteren voor Jantje Beton
7 april
Optreden fanfare met dans/turndemo GTVK
Voorjaar 2017 Voorstelling GTVK

