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BGV start met turnen in sporthal Poortdijk, IJsselstein.
Grote Clubactie
Spaaractie PLUS
Activiteit herfstvakantie.

BGV start met turnen in sporthal Poortdijk, IJsselstein.
Eind juni bereikte ons het bericht dat gymnastiekvereniging Vogel aan het einde van het seizoen zou stoppen.
Trainer Grace die bij Vogel en BGV les geeft, benaderde het bestuur van de BGV om de mogelijkheid van een
doorstart te onderzoeken.
Wij moesten op korte termijn beslissen en zijn de uitdaging aangegaan.
Voor de Vogel toestelveiling van 4 juli hebben wij een bod uitgebracht op een aantal toestellen welke nodig zijn
voor de doorstart. Ons bod was voldoende om de toestellen over te nemen.
In de vakantie zijn de onderhandelingen gestart met de beheerder van de sportlocaties van gemeente
IJsselstein. Vanuit sportbeheer werd ons aangeboden de turnlessen in sporthal “De Poortdijk” te geven wat
financieel voordeliger is dan in “het Heem”. Ook zouden we het hele seizoen in dezelfde zaal kunnen trainen
omdat in de winterperiode “het Heem” al was gereserveerd door HCIJ voor de zaalhockey.
Eind augustus hebben we de uitnodigingen verstuurd voor turnen in “De Poortdijk”.
De gekochte toestellen zijn in de sporthal gebracht.
Dinsdag 14 september was de start van de 1e les in sporthal “De Poortdijk”. Er waren 11 turnsters.
Bij het reserveren van de sporthal liepen we tegen het feit dat van eind november tot medio februari de zaal op
dinsdag ook is verhuurd aan HCIJ voor zaalhockey.
Daarom hebben we moeten besluiten om van 4 december t/m 19 februari de trainingen te verplaatsen naar
zaterdag.
Dit eerste seizoen is een proef, waarna we evalueren of het zinvol is om door te gaan.

Grote Clubactie.
Zaterdag 18 september is de Grote Clubactie
2021 gestart.
Alle jeugdleden krijgen de week ervoor een
verkoopboekje en informatie over het
verkopen.
Zaterdag 18 september hebben alle leden een
mail ontvangen om online loten te kopen,
maar ook om loten te verkopen. De link kan
worden gedeeld op de sociale media.
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om voor
een gratis turnpakje (verkoop 30+ loten) of
een bedrag van 0,50 per verkocht lot bij
verkoop van 20+ loten.
Voor veel meer info, kijk op: www.bgvbenschop.nl
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PLUS-actie “Spaar je club gezond”.
Spaar je club gezond
Als meest verantwoorde supermarkt staan we klaar voor onze
buurt. Daarom kunnen klanten vanaf nu gaan sparen voor clubs
en verenigingen in hun buurt. Met deze spaaractie gaan we
duizenden clubs en verenigingen een (financieel) steuntje in de
rug geven. Doe mee en spaar je club gezond!
Van 5 september t/m 13 november ontvang je bij elke 10 euro aan
boodschappen en bij geselecteerde actieproducten een
sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code. Deze unieke
code kun je activeren op de actiesite en vervolgens bepaal je zelf
aan welke club of vereniging je de sponsorpunt(en) schenkt. Van
Gym- en turnclub tot breiclub, jij mag het zeggen. Hoe meer
sponsorpunten je spaart, hoe meer euro's dat oplevert voor de kas
van jouw club!

Spaar voor de BGV.
Ook in Plus winkels in de buurgemeenten gekregen punten kunnen aan de BGV worden geschonken.
Zoek op de actiesite op: BGV Benschop

Activiteit herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie staat een activiteit geplant voor de BGV
jeugd. We zijn nog met de voorbereidingen bezig. Voor de oudere
jeugd kijken we of Jumpsquare mogelijk is. Voor de jongste zijn we
nog op zoek naar wat leuks. Zijn er ouders met ideeën, laat het ons
weten.
De kosten worden betaald uit de opbrengst van de Grote Clubactie.
Groeten
Bestuur BGV

