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Jaarvergadering 
In Oktober hebben we een jaarvergadering gehad. Gelukkig zijn er 

een aantal ouders gekomen. Fijn dat jullie betrokken zijn. 

Alle agendapunten zijn aanbod gekomen. Mochten jullie interesse 

hebben in de notulen, dan kan je deze opvragen via mail bij ons secretariaat.  

 

Teamwedstrijd vrijdag 5 januari 
Op vrijdag 5 januari staat onze teamwedstrijd in Lage Mierde 

gepland. Een wedstrijd waarbij we alle leden van onze vereniging mee 

laten turnen. 

Volgende week ontvangt u hierover meer informatie! 

Graag deze datum vrijhouden en nodig alvast de opa’s, oma’s en ooms 

en tantes  uit voor deze wedstrijd. Er zal dan ook een enveloppenactie gehouden 

worden! 

 

Op en Afbreken van de zaal 
We willen de ouders die elke keer mee helpen met opbouwen en afbreken 

heel erg bedanken!!!!  

 Maar nog regelmatig komen we handen te kort. Wij vragen u 

daarom nogmaals, blijf meehelpen met opbouwen en afbreken als u uw kind 

komt brengen of halen. Ook als uw kind zelf naar de training komt, zou het fijn 

zijn als u dan minimaal een keer per week mee komt helpen! 

Hoe meer ouders helpen, hoe sneller het gaat en hoe eerder de lessen kunnen 

starten en hoe langer de lessen door kunnen gaan!. Dus stap over het touw en help 

mee! 
 

Activiteitencommissie 
Na een bijna tien jaar heeft onze activiteitencommissie besloten om te stoppen met 

het organiseren van activiteiten. Ze hebben het steeds drukker gekregen met hun 

eigen werkzaamheden en konden het steeds moeilijker combineren. 

Dat betekent dat er in juni 2018 geen kamp georganiseerd gaat worden voor onze 

leden!!! 

Mochten er ouders die dit ook erg jammer vinden, meldt u aan 

bij een van de bestuursleden als u dit mee zou willen 

organiseren. Daar zouden wij heel erg blij mee zijn. De dames 

hebben al wel aangeboden om nog het een en ander mee te 

ondersteunen. Denk niet een ander zal het wel doen. 



Sponsorkliks 
We willen nogmaals benaderen dat wij ons als vereniging hebben aangemeld bij 

Sponsorkliks. Jullie kopen, bestellen of boeken vast wel eens iets online... 

Wil je online bestellen, doe dat dan via de  link: 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.pho?club=5283 

Het kost je niets extra's en onze vereniging krijgt hier dan een vergoeding voor. 

Afgelopen maand hebben we € 57.29 ontvangen. 

Namens Variant allemaal hartelijk dank! 
 

 

 

Wedstrijden 
Er zullen dit jaar gaan competitiewedstrijden georganiseerd worden door de bond. 

Wel gaan we proberen voor selectieleden een soort competitiewedstrijd in te 

plannen voor de eerste individuelewedstrijden  

 

De data voor de individuele wedstrijden zijn ongeveer bekend, maar er kunnen altijd 

nog wijzigingen voordoen aan de hand van het aantal inschrijvingen. 
 

Datum Divisie Plaats  

27/28 januari Divisie 3 en N4 Tilburg 1e voorwedstrijd 

3 / 4 februari Divisie 4 en D1 Boxmeer Voorwedstrijd 

24/25 februari Divisie 3 en N4 Dommelen 2e voorwedstrijd 

10/11 maart Divisie 5 en D2 Asten Voorwedstrijd 

18 maart Divisie 3 en N4 Helmond Toestelfinale 

24/25 maart Divisie 4,5 en D1 en D2  Dommelen Regiofinale 

7 April Divisie 4,5 en D1 en D2 Eindhoven Toestelfinale 

8 April Divisie 4,5 en D1 en D2 Eindhoven  Clubteam 

9 juni  D1 en D2 Breda Districtfinale 

16 juni Divisie 4 en 5 Limburg Districtfinale 

 

Koekactie 
We willen al vast aankondigen dat we onze jaarlijkse koekactie 

gaan houden in de periode van 27 januari t/m 18 februari. U 

ontvangt begin Januari hier meer over. 
 

 


