
 

Nieuwsbrief Variant November 2019  

Seizoen 2019/2020 is alweer een paar maanden aan de gang en we willen jullie middels deze 

nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de vereniging. 

 

Jaarvergadering 
Op woensdag 30 oktober hebben we onze jaarvergadering gehouden, daarin hebben we afscheid 

genomen van onze penningmeester Mieke Maas en gelukkig is Sonja Gevers bereid om deze taak 

over te nemen. Financieel verslag is goed gekeurd! 

Tevens is besloten dat we dit jaar wederom een koekactie gaan houden. Dit zal zijn in de maand 

januari. Hierover wordt u in een aparte mail nog verder geïnformeerd. 

 

Sponsorkliks  
Zoals jullie misschien weten is onze vereniging aangesloten bij SponsorKliks. Via deze weg wordt 

onze vereniging door de leden gratis gesponsord. Wij hebben het idee dat er veel meer inkomsten 

mogelijk zijn dan tot nu toe. Want als ieder lid, supporter, familielid of vriend van onze vereniging, 

voordat zij een webwinkel bezoeken, naar onze sponsorklikspagina gaat wordt het bedrag hoger. 

 

Ga naar de website van SponsorKliks op https://www.sponsorkliks.com/. Kies voor Gymnastiek- en 

turnvereniging Variant. Onderaan de pagina verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, 

waaronder Bol.com, Coolblue, AH, Jumbo, Media Markt, Booking.com en nog veel meer bekende 

webwinkels. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert onze vereniging een commissie op 

terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra. Let op dat je altijd via de website van 

sponsorkliks naar de betreffende webwinkel gaat, anders kan de commissie niet aan ons worden 

toegekend. 

 

Doe hetzelfde als je bijvoorbeeld een pizza wilt laten bezorgen via thuisbezorgd.nl  

Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 

 

Alvast bedankt turnvereniging Variant  

 

Klik op deze link voor onze pagina op sponsorkliks met meer uitleg: 

https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=5283&cn=nl&ln=nl 

 

 



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! Zorg dat uw kind 10 

minuten voor tijd aanwezig is. 

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

ze kunnen duren. Namens de leiding alvast bedankt!!! 

Pietendiploma 
Op woensdag 4 december zal iedereen mogen turnen om een pietendiploma te behalen!!! De les is 

van 17:30 – 19:30uur. Dit geldt ook voor de kinderen die normaal op vrijdag turnen! 

Mocht je niet kunnen graag voor 1 december afmelden via een mailtje naar tv.variant@upcmail.nl  

 

Kerstvakantie 

NIEUW: Extra kerstactiviteit! 

Op zaterdag 28 december willen we van 13.30 tot 16.00 uur met alle leden gaan turnen in een echte 

turnhal in Best (Prinses Beatrixlaan 27, te Best).Deze hal heeft een vierkante wedstrijdvloer, een 

spiegelwand en valkuilen gevuld met blokken. Graag aanmelden voor 15 december via 

tv.variant@upcmail.nl. De kosten a 10 euro worden dan automatisch geïncasseerd.  

Kerstvakantie zal beginnen op vrijdag 20 december (deze les gaat dus niet door) en duurt tot 6 

januari 2020. Dus de eerste les zal zijn op woensdag 8 januari 2020. Wij wensen jullie alvast fijne 

feestdagen en een sportief 2020!! 


