
 

Nieuwsbrief Variant Maart 2018 

 
Deze nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar om u op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. 

 

Rabo ClubkasCamagne 
Turnvereniging Variant doet ook mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! 

Elke stem telt! 

Leden van onze bank ontvangen bij de start van de stemperiode een unieke code 

waarmee ze kunnen stemmen. Van donderdag 5 april t/m maandag 30 april mogen zij via 

een speciale site hun vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart 

toedragen. Deze stemmen bepalen de hoogte van de bijdrage voor uw club. 

Er mag dit jaar maar een stem per vereniging worden uitgebracht dit is anders dan 

andere jaren. Dus vraag je ouders / vrienden/ familie en bekenden om een stem op 

Turnvereniging Variant (Lage Mierde) uit te brengen. Alvast hartelijk dank! 
Let op: alleen leden van Rabobank De Kempen mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet 

automatisch lid. Klanten kunnen in Internetbankieren, onder ‘Mijn gegevens’ zien of ze lid zijn van 

Rabobank De Kempen. 

 

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. 

Namens Variant allemaal hartelijk dank! 

 

Opbouwen/afbreken bij turnlessen 
Gelukkig zijn er ouders, die elke keer mee opbouwen of afbreken, maar we zien ook nog 

ouders die het net niet durven over te klimmen. 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 

beginnen. 

 

Contributie 
In de maand maart zal de incasso plaats vinden voor de tweede helft van het seizoen 

2017-2018. Hierover ontvang u nog nader bericht! 

 

 



 

Activiteitencommissie 
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief is de activiteitencommissie 

gestopt.  Aangezien er zich niemand gemeld heeft om het kamp te 

organiseren is er dit jaar dus helaas geen kamp. 

Gelukkig hebben een aantal van de oudste leden dit jaar wel al een 

speurtocht georganiseerd. 

Er wordt in april nog een voorjaarsactiviteit gepland, hierover ontvangt u nog de nodige 

informatie 

 

Verslag Speurtocht (door Kim en Femke de Kroon) 

Vrijdag 23 februari was het zo ver. De speurtocht. 

Na het trainen werden er groepjes gemaakt en uitgelegd wat we gingen doen. 

Je moest emmertjes zoeken en het briefje met je eigen kleur eruit halen.  

Als je dan eindelijk een emmertje had gevonden, dan moest je terug naar het 

beginpunt, daar kreeg je een hint, na 4 hints wist je genoeg om een witte envelop te 

vinden met de sleutel om de schat te openen. 

Alles was in het dorp verstopt.                                                                   

Tussendoor kregen we wafels en warme chocomelk.     

Het was heel erg leuk en wij hopen dat er volgend weer een speurtocht is. 

Groetjes Kim en Femke de Kroon     

 

 

Evaluatie koekenactie 
In totaal hebben we met z'n allen 825 tassen koeken verkocht. 

Voor onze vereniging hebben we  € 2.300 verdiend! Super bedankt allemaal voor jullie 

inzet en verkoop! 

De enveloppenactie bij de team wedstrijd in januari heeft ook het mooie bedrag van 

€312 opgebracht! 

 

Wedstrijdseizoen 
Inmiddels hebben alle turnsters hun voorwedstrijd geturnd! 

In de 4e divisie hebben we 4 finale plaatsen behaald en in de 5e divisie hebben we 3 

regiofinales behaald. Silke behaalde in de categorie 4e divisie Junior zelfs het podium 

en kreeg de bronzen medaille omgehangen! 

Ook zijn er 4 toestelfinales behaald door verschillende turnsters. 

Wies, Indy, Silke, Fenna, Yasmine, Pim en Britt heel veel succes met jullie regiofinale 

en/of toestelfinales 

 

Clubkampioenschappen 
Noteer alvast in uw agenda 22 en 23 juni zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen! 

Nadere info volgt nog! 

De laatste training van het seizoen zal zijn op woensdag 27 juni! 

 


