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Gymnastiek- en turnvereniging
WIK Oostvoorne

Beste allemaal,
We hebben ons lesrooster voor 2015 flink
opgeschud. En dat hebben we niet zomaar
gedaan. Het is voor onze vereniging belangrijk
dat we een zo gevarieerd en goed mogelijk
lesprogramma aanbieden voor onze jongens en
meiden. En dat willen nog we nog vele jaren
blijven doen dus we moeten wel op de kosten
letten. Daarvoor moeten we onze lesuren ook zo
efficiënt mogelijk indelen.
Met elkaar hebben we dat zo goed mogelijk
gedaan en we zijn klaar voor 2015!
Als er vragen zijn, kunnen jullie altijd terecht bij
de trainers of de mensen van het bestuur.
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar.
Namens het bestuur en de trainers,
Pauline Doedens
Belangrijke data:
• Kerstvakantie 19/12 2014 t/m 4/1 2015
• 7 en 8 maart 2015: Regiowedstrijden selectie
meisjes (D1 en 4e divisie) in Hellevoetsluis
• 12 maart onderlinge wedstrijden WIK
• Voorjaarsvakantie 21 feb t/m 1 mrt
Sponsoring
WIK is op zoek naar mensen of bedrijven die ons
financieel kunnen ondersteunen. Elk bedrag is
welkom. We zorgen dat we naamsbekendheid
geven wanneer mogelijk. Aanmelden bij Ana

de Snoo via abdesnoo@yahoo.com

Nieuw lesrooster 2015
Tijd
Dinsdag
17-18 uur
17-18 uur
18-19 uur
19-20 uur
Woensdag
17-18 uur
18-19 uur
19-20 uur
Donderdag
17-20 uur
18-20 uur
Vrijdag
9:30-10:30
17.45-18.45 uur
18.45-19.45 uur

Groep

trainer

Jongens recreatie en selectie
Meisjes selectie 7 t/m 14
Meisjes selectie 8 t/m 14
de
Recreatiemeisjes (2 recreatie uur)
Freerunning

Susanne van Zijp
Barbara v.d. Berg
Barbara v.d. Berg

Jongens en meisjes 4-8 jaar

Suzanne van Zijp
Barbara v.d. Berg

Jongens/meisjes selectie, dames/heren recreatie gemengd
Jongens/meisjes selectie, recreatie gemengd

Marco van Dongen
Marco van Dongen

Meisjes selectie onderbouw en bovenbouw
Jongens selectie

Anniek Postema
Anniek Postema
Marco van Dongen

Ouder- en kindgym
Recreatiemeisjes 8-12 jaar
Recreatiemeisjes 12-15 jaar

Barbara v.d. Berg
Linda Snoeij
Linda Snoeij

Barbara v.d. Berg

Contributie

Even rust

Wist je dat….

Op de ALV van 16
december jl. hebben we
de contributie voor
2015 vastgesteld. Deze
wordt verhoogd met
een inflatiecorrectie.
Dat komt neer op 3
euro per lid.

Onze trainer Diana
heeft aangeven het
rustiger aan te willen
doen. We danken haar
voor haar inzet en we
hopen haar in de loop
van het jaar weer te
mogen verwelkomen.

• WIK heel veel medailles heeft gewonnen bij
de tuco en toestelfinales
• Karlijn van Woerkom en Sebastiaan
Beverloo eilandenkampioen zijn geworden.
• Het Sinterklaasfeest een groot succes was
• Afgelopen weken de recreatiemeisjes hun
nieuwe turnpakjes hebben ontvangen.

