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Afscheid.
Enige tijd geleden hebben zowel Romana als Ninja aangegeven dat ze aan het einde van het seizoen zouden
gaan stoppen met het geven van lessen bij de BGV.
Als bestuur betreuren wij dit zeer.
Wij bedanken Romana en Ninja voor hun inzet en wensen ze veel succes toe.
Misschien mogen we ze later weer een keer verwelkomen binnen de BGV.
Ook hebben we door opzeggingen afscheid genomen van 31 leden van de BGV. Dit baart ons zorgen. Het grote
aantal opzeggingen heeft gevolgen voor de samenstelling van de groepen. De indeling van de lessen voor het
nieuwe seizoen staan verderop in deze nieuwsbrief.

Welkom.
Binnen het bestuur van de BGV mogen we Lisanne van Gelderen welkom heten als nieuw bestuurslid.
Door de komst van Lisanne zijn de belangrijkste functies binnen het bestuur bezet.
Anouck van de Akker wordt voorzitter. Lisanne gaat de functie van secretaresse beheren en Kees van Doorn blijft
de penningmeester.
Als nieuwe leiding voor de selectie en de 12+ groep hebben we Petra van Vliet bereid gevonden op
donderdagavond de lessen te verzorgen. Petra is al leidster bij SSS in Lopik. Voor de dinsdaglessen van de
selectie is nog geen leiding gevonden. Voorlopig zijn er dus alleen selectielessen op donderdagavond.
Van 18:30 uur tot 19:30 uur is een gezamelijke les voor de selectie en de 12+ groep.
Van 19:30 tot 20:30 uur gaat de les verder voor alleen de selectie.
We wensen Lisanne en Petra een fijne tijd toe binnen de BGV.

Hulp bij de lessen.
We gaan een lijst opstellen voor ouders om op donderdag te helpen met het opbouwen van de turntoestellen.
Vanaf 18:15 uur gaan 2 ouders bij toebeurt helpen. Ben je verhinderd dan moet je zelf met een ander ruilen.
De lijst wordt begin augustus naar de ouders gemaild.
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Lestijden.
Het grote aantal opzeggingen heeft gevolgen voor de indeling van de lesgroepen.
Het rooster voor het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit:
Maandag

15:00 – 16:00 uur
16:00 – 17:00 uur

3 t/m 6 jaar
6 t/m 11 jaar

Ellen Ruitenbeek
Ellen Ruitenbeek

Sporthal de Bosrand
Sporthal de Bosrand

Dinsdag

19:00 – 20:00 uur
19:30 – 20:30 uur

KeepFit
DanceFitness

Ellen Ruitenbeek
Yanti Huibregts

Sporthal de Bosrand
Dorpshuis XXL

Donderdag

18:30 – 19:30 uur
19:30 – 20:30 uur
20:30 – 21:30 uur

Selectie en 12+ Petra van Vliet
Selectie
Petra van Vliet
KeepFit
Ellen Ruitenbeek

Sporthal de Bosrand
Sporthal de Bosrand
Sporthal de Bosrand

De lessen beginnen weer vanaf 21 augustus.

Turnpakjes.
De leverancier van de turnpakjes heeft de pakjes welke door de recreanten
worden gedragen uit de collectie gehaald. We moeten daarom een nieuw
turnpakje aanschaffen voor de recreanten. Op de bijgaande foto ziet u en jullie
welk pakje we hebben gekozen.
Met de verkoop van loten van Grote Clubactie is het mogelijk voor een gratis
turnpakje te sparen. Ieder wie 30 loten of meer verkoopt krijgt een tegoedbon
voor een gratis BGV turnpakje.
De selectie blijft voorlopig in het huidige blauw-witte pakje turnen. Dit pakje
wordt volgend seizoen vervangen door een nieuw pakje. De selectie leden
kunnen wel sparen voor een tegoedbon tijdens de Grote Clubactie.

Facebook.
De Facebookpagina van de BGV is vernieuwd en heeft een andere opzet.
Hierdoor zijn alle vrienden van de oude Facebookpagina verwijderd.
Om weer vriend te worden van de BGV op Facebook moeten u en jij zich opnieuw
aanmelden.
Zoek de BGV op Facebook en meld je aan!

Agenda.
•
•
•
•

26 augustus
28 augustus
4 september
Week van 25 september

Met vriendelijke groet
Bestuur BGV

Presentatie binnensport verenigingen op de jaarmarkt.
Open lessen
Open lessen
Vrienden en vriendinnen lessen.

