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Gymnastiek- en turnvereniging
WIK Oostvoorne

Beste leden van WIK,
Het voorjaar is er weer en dat maakt ons
extra blij. We hebben een leuke nieuwe
activiteit met de jazzdance binnen onze
vereniging. We gaan dat aanbieden in
verschillende leeftijdgroepen (zie verderop in
nieuwsbrief). Verder hebben we geld
geworven voor een nieuwe tumblingbaan.
Super! Iedereen veel turnplezier.
Namens het bestuur en de trainers,
Pauline Doedens
Contributie vooraf
Bij WIK is het de gewoonte dat de contributie
achteraf wordt geïnd. Dat betekent dat de
factuur pas aan het einde van de
contributieperiode (half jaar) aan de leden
wordt verstuurd. We merken dat dat nogal eens
voor verwarring zorgt. Het bestuur van WIK
heeft daarom besloten om de contributie vooraf
te gaan innen. Dat is ook meer in lijn met de
werkwijze van andere verenigingen. We willen
voor een soepele overgang zorgen zodat er niet
twee facturen dicht op elkaar komen. Daarom
willen we de factuur voor eerste half jaar van
2015 in mei versturen en de die van het tweede
half jaar in september. Voor eventuele vragen
kunt u zich tot het bestuur wenden. Voor
gegevens zie onze website:
www.wik-oostvoorne.nl

Pakjes bestellen
De recreatiemeiden zien er fantastisch uit in
hun nieuwe recreatiepakje. Ook een
verenigingspakje nodig? Recreatie- en
selectiepakjes kunnen worden besteld bij
Frances van Santen,
frances_rebecca@hotmail.com, 0630395796

Belangrijke data:







3 april geen les
24 april Koningspelen
meivakantie 2 mei t/m 10 mei 2015
Springwedstrijd 6 juni
4 juli is de uitvoering. Thema: landen
Onderlinge wedstrijd is verplaatst naar
1 oktober

Dance Class begonnen en meteen nieuwe indeling gemaakt
De Dance Class lessen zijn van start gegaan. Op de eerste les
kwamen meer dan 20 meisjes af. Het was een leuke les maar het
leeftijdsverschil tussen de dancers was groot. Daarom hebben we
besloten om de groep te splitsen in verschillende
leeftijdscategorieën. Dan kunnen we beter op de wensen van ouders
en kinderen inspelen. Voor meer informatie vraag onze trainers. De
lestijden zijn als volgt:
Dinsdag
16:00 – 16:45 uur
Jeugd t/m 7 jaar
Dinsdag
16:45 – 17:30 uur
Jeugd 8 t/m 12 jaar
Dinsdag
17:30 – 18:15 uur
Vanaf 12 jaar

Nieuwe Tumblingbaan
We zijn druk bezig geweest om sponsorgeld binnen te krijgen
voor onze nieuwe tumblingbaan. Een nieuwe baan kost een
paar duizend euro. Maar het is ons gelukt dankzij sponsoring
van het Zuster Visser Fonds en het Deltaport Donatiefonds. Zij
hebben ons geweldig geholpen en binnenkort kunnen we onze
nieuwe tumblingbaan in gebruik nemen!

Foto op website
We hebben foto’s laten
maken tijdens de lessen
voor onze nieuwe website.
Ouders die niet willen dat
hun kinderen op de foto
gaan, moeten dat even laten
weten aan de trainers.
De foto's zijn gemaakt door
een professionele fotograaf
(Flaire Fotografie) en zijn
binnenkort ook te zien en te
verkrijgen voor onze leden.
Via de site en een code
zullen de foto's per groep
gekocht kunnen worden
(net zoals bij schoolfoto's).

