Februari / Maart
2017

Opmerkingen:
- De nieuwsbrief

komt nu 1x in de
twee maanden uit.
Mis het niet!

- Is jouw oude

turnpakje te klein?

Maak er iemand
anders blij mee,
ruil onderling!

Nieuwsbrief WIK
Beste lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar!
Ook al is het nieuwe jaar al even begonnen, we willen jullie allemaal nog een goed
2017 wensen! Dat we er met z’n allen maar een mooi jaar van mogen maken.

Belangrijke data februari / maart:
-

Voorjaarsvakantie: 27-02-2017 t/m 03-03-2017
Er zijn dan geen lessen in die week.

-

Zondag 12 maart, Regiowedstrijd

Turnhal KDO in Hellevoetsluis

Grote Clubactie:

Oproep juryleden:

Om deze nieuwsbrief te beginnen
willen wij iedereen bedanken die
zich in heeft gezet om lootjes te
kopen en te verkopen!

Of het nou een kleine of een grote
wedstrijd is: clubkampioenschappen,
regiowedstrijden, toestelfinales…

Ook dit jaar hebben jullie onwijs
jullie best gedaan en daar zijn wij
heel blij mee. Het is leuk om te zien
dat iedereen zo enthousiast is
geweest.
De kinderen die de meeste lootjes
verkocht hebben zijn:
- Mara Noordermeer
(29 loten)
- Kimberley Langendoen (27 loten)
- Alexander Muchall
(23 loten)

Onze vrijwilligers staan altijd voor
jullie klaar. Helaas komen we een
paar handen te kort, zeker als het
gaat om juryleden.
Lijkt het jou nou leuk om ons team te
versterken of ken jij iemand die hier
geschikt voor is? Laat het ons weten!

Super goed gedaan iedereen!

Heb jij een leuke turnfoto gemaakt en wil je die graag laten zien?
Stuur hem op naar:
nieuwsbrief@wik-oostvoorne.nl of juliavanreek@hotmail.com

Een berichtje van het bestuur:
Quote van de maand:
“ Being a gymnast
means to have the
strenght to hold on
and the courage to
let go.”
– Jordyn Wieber

Beste (ouders van) leden,
Zoals de meesten van jullie weten is er sinds een maand of 4 een nieuw bestuur.
Dat houdt ook in dat er een aantal zaken anders loopt dan u gewend bent, omdat
er voorheen ook zaken via de leiding liepen. Dit is niet zoals het hoort, maar
wegens gebrek aan voltallig bestuur ontstaan is. Deze taken zijn nu dus weer
terug naar het bestuur en dat betekent ook voor u als (ouder van een) lid dat er
zaken veranderen. De leiding kan zich dan nu weer helemaal richten op de lessen
en het begeleiden bij de wedstrijden. De andere taken eromheen liggen weer bij
de diverse bestuursleden.
Daarom willen wij bij deze de nieuwe werkwijze graag kenbaar maken.
Dit betreft de volgende zaken:
- Wijzigingen in lesuren, maar ook email en woonadres, telefoonnrs,
bankrekening ed graag direct mailen naar ledenadministratie@wik-oostvoorne.nl
. Ledenadministratie houdt de leiding op de hoogte van wijzigingen, maar
uiteraard kunt u ook de leiding inkopiëren.
-Opzeggingen van uren en lidmaatschap dienen echt voor de 15e van de laatste
maand van het lopende kwartaal binnen te zijn. Dit heeft te maken met het feit
dat er dan tijd is om alles klaar te maken voor de facturatie van het volgende
kwartaal. Opzeggingen die hierna binnen komen kunnen dan ook pas het
kwartaal erna verwerkt worden.

Onze sponsors:

- Helaas hebben we moeten constateren dat er nog oude facturen openstaan. Dit
heeft ons doen besluiten om consequenties te stellen aan het niet betalen van de
contributie.
Concreet houdt dit in dat als er, ondanks de nodige herinneringen, nog facturen
open staan aan het einde van het kwartaal, dit betekent dat u(w kind) het
volgende kwartaal geen lessen kan volgen totdat de contributie volledig betaald
is. Ter voorkoming hiervan zien wij ook graag dat er betaald wordt via
automatische incasso. Het formulier voor automatische incasso is te vinden op de
website of te krijgen bij de leiding.
Deze regel gaat in per het 2e kwartaal van 2017.
Soms komt het voor dat automatische incasso teruggeboekt of niet geïncasseerd
kan worden. Wij zullen dan (in overleg) nog een keer proberen te incasseren.
Mocht dit ook niet lukken dan moet de contributie zelf betaald worden en dan
komen hier extra kosten bij a €5,00.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Als u nog vragen heeft kunt u uiteraard altijd het bestuur mailen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

