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Opmerkingen:

Nieuwsbrief WIK
Beste lezer,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2016…

- De nieuwsbrief

Geslaagde turncompetitie:

- Is jouw oude

De turncompetitie van zowel de
recreatie als de selectie zit er weer
op. Jullie hebben allemaal hard
geoefend tijdens de trainingen en dat
hebben we teruggezien in de
competitie!

komt nu 1x in de
twee maanden uit.
Mis het niet!
turnpakje te klein?

Maak er iemand
anders blij mee,
ruil onderling!

We kunnen spreken van een
geslaagde turncompetitie voor WIK!

We hebben maar liefst 14 medailles
en twee eilandkampioenen:
Karlijn van Woerkom en Savanna
Dubbeling!
We zijn super trots op iedereen die
heeft deelgenomen. Jullie hebben
laten zien wat jullie kunnen en
elkaar goed aangemoedigd.
Petje af!

Meiden op de foto:
Julia Hoffmann, Linda Groeneveld,
Roos Poldervaart, Noortje Schouten,
Sophie van Zijp

Meet & Greet Olympic Champion:
Hoe is het om je held te ontmoeten?
Acht selectieturnsters van WIK
kunnen het je vertellen! Zij hebben
maandag 12 december in Theater de
Stoep een Meet & Greet gehad met
Sanne Wevers. Hoe gaaf is dat!
Samen met andere turnsters van
Brinio, KDO-Sport en Sportuna
zagen ze Sanne haar balkoefening.
Ook kregen ze de kans om haar
vragen te stellen. Maar dat was nog
niet alles, tweelingzus Lieke was ook
van de partij! Uiteraard konden de
handtekeningen ook niet ontbreken...

Het was een ervaring om nooit te
vergeten!

Een berichtje van de penningmeester en de ledenadministratie:
Quote van de maand:
“Hard days are the best,
because that’s when
champions are made.”
– Gabby Douglas

-

-

Graag zien wij alle wijzigingen met betrekking tot het aantal lesuren, mail- en
woonadres, gemaild worden naar: ledenadministratie@wik-oostvoorne.nl
De facturen en herinneringen komen van het mailadres:
noreply@digimembers.nl
Dit is dus geen spam, maar een factuur van de WIK.
Graag zien wij de facturen betaalt d.m.v. automatische incasso. Dit scheelt een
heleboel werk voor WIK. Het machtigingsformulier kunt u halen van de
website onder het kopje “meer weten, lidmaatschap”. Kunt of wilt u niet
automatisch betalen, dan komen er €5,00 extra administratiekosten bij per
factuur.
Per 1-1-2017 gaat de contributie omhoog. De hieronder genoemde bedragen zijn
op jaarbasis.

2017
tot 16 jaar

2017
vanaf 16 jaar

Eenmalig inschrijfgeld
Donateur

€ 7,50
€ 12,50

€ 7,50
€ 12,50

1 lesuur per week 100%
2 lesuren per week 150%
3 lesuren per week 175%
4 lesuren per week 200%
5 lesuren per week 225%
6 lesuren per week 250%

€ 142,70
€ 213,90
€ 249,40
€ 285,00
€ 320,60
€ 356,20

€ 168,90
€ 253,20
€ 295,40
€ 337,50
€ 379,70
€ 421,80

KNGU contributie
Facturatie per

exclusief
kwartaal

exclusief
kwartaal

Opzeggen per

kwartaal

kwartaal

Univé Gym Gala:
Met “A Touch Of Gold” wordt de
20e editie van het Univé Gym Gala
op 29 december in de Ziggo Dome
gevierd.
Zie Olympische turn(st)ers Sanne
Wevers, Epke Zonderland en veel
meer topsporters en topacts in een
spectaculaire show!

Ga voor meer informatie en tickets naar de
website: gymgala.nl

WIK wenst iedereen alvast een fijne kerst en een goede jaarwisseling!

