Nieuwsbrief December 2016
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Aanstaande maandag, 12 december, is onze jaarlijkse ALV. Het begint
om 20.15 in de Leede, in de korfbalkantine. Alle ouders (en leden
>18) zijn uitgenodigd. De stukken voor de vergadering zijn te vinden
op de website, onder het kopje Actueel (klik op ALV), of via
onderstaande link: http://gtvkesteren.nl/index.php/algemene-ledenvergadering-alv

Grote Clubactie
De Grote Clubactie is inmiddels afgelopen. We hebben met zijn allen
145 loten verkocht, dat betekent dat we 348 euro hebben verdiend
voor de vereniging. Bedankt allemaal! Een grote pluim gaat naar Lisa
van Welij, zij heeft de meeste loten verkocht, maar liefst 23. Van
harte gefeliciteerd, Lisa.
De trekking is op 8 december geweest, misschien heb je
wel een mooie prijs gewonnen. Je kunt checken of je lot
heeft gewonnen op https://lotchecker.clubactie.nl/

Dansnieuws
Op 18 december doen de dansgroepen mee aan Dans met je Hart om
geld op te halen voor Serious Request. Veel succes allemaal!
https://kominactie.3fm.nl/actie/dans-met-je-hart

Ander mooi nieuws is dat er een nieuwe junior dansgroep is gestart.
Zij dansen nu van 16.15 tot 17.15 uur. De jazz-modern is verplaatst
naar 17.00-18.30 uur.

Vooraankondiging – 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/
We zoeken natuurlijk vrijwilligers voor de
collecte. We zullen daarvoor in de volgende
nieuwsbrief opnieuw een oproep doen.
Aanmelden mag nu ook al! Ga gezellig samen
met uw zoon of dochter collecteren, help Jantje
Beton en help de vereniging. Doen!!

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
12 december Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Leede
24 december t/m 8 januari 2017 Kerstvakantie
Voorjaar 2017 Voorstelling GTVK

