
 

Nieuwsbrief Variant Mei 2019 
 

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

hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. 
 

Club kampioenschappen 
Op zaterdag 22 juni gaan we de jaarlijkse clubkampioenschappen 

houden. Hierover krijgt u nog een aparte mail om u aan te melden, 

maar zet deze dag maar alvast in uw agenda. 

Afsluiting laatste training van het seizoen is op woensdag 26 juni! 
 

AVG  
Als extra bijlage is de AVG van Variant toegevoegd 
 

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 

en hoe langer de training door kan gaan. 
 

Volgend seizoen 
Vanaf volgend seizoen wijzigen het aantal trainingen op de zaterdagen van de selektie. 

Behalve trainingen in Best, zijn we nog druk zoekende naar andere turnhallen. We 

denken hierbij aan Tilburg of Lommel etc. Verder zal de frequentie naar +/- 10 

trainingen in de wintermaanden gaan in plaats van elke zaterdag. Verdere informatie 

volgt in het nieuwe seizoen. 

 

Evaluatie koekenactie 
In totaal hebben we met z’n allen € 1600,- verdiend voor onze vereniging! Super 

bedankt allemaal voor jullie inzet en verkoop! 

 

Wedstrijdseizoen 
Het wedstrijd seizoen zit er weer op en we hebben verschillende regiofinales en 

toestelfinales behaald. Iedereen heeft goed haar best gedaan.  

Elise, Pim, Madelon, Denise, Kim, Silke, Lonne en Fenna gefeliciteerd met jullie 

finaleplaatsen! 

 

JUMP XL 
De laatste zondag in de meivakantie zijn we weer gezellig met zijn allen naar Jump XL 

in Eersel geweest. Iedereen heeft anderhalf uur “gejumpt”, popcorn gegeten, ranja 

gedronken en afgesloten met een lekker ijsje!  


