
Nieuwsbrief 19 febr 2022

Dag allemaal!!

Wat super he, dat we na 14 januari 2022 weer met ons reguliere 
rooster mochten beginnen. 

In de eerste week na de kerstvakantie hebben we nog 
buitenlessen gehad. De opkomst was ondanks de kou prima en 
de leiding maakte er een leuke les van. Dit waarderen wij enorm.

De corona regels worden telkens versoepeld en we blijven hierin 
het advies van de NOC/NSF en Dutch Gymnastics volgen.

De corona regels/afspraken 

Grote Clubactie 
Dit najaar heeft SVA meegedaan aan de Grote Club Actie.

Wat zijn wij ontzettend blij en trots op onze leden die juist 
in deze tijd fanatiek loten hebben verkocht om onze 
vereniging te steunen.

De opbrengst dit jaar is;………….


Website SVA

In de week voor de kerstdagen 
hebben wij onze leiding verrast met 
een kerstpakket


Dank Diana, Victoria, Erica en Jasper 
voor het afgelopen jaar!

Voorjaarsvakantie 
Alle senioren  groepen gaan door 

in de voorjaarsvakantie.


Selectie turnen gaat alleen door 
op woensdag.


Freerun lessen gaan gewoon door.


Alle andere lessen gaan niet 
door. 

23 februari a.s. wordt voor alle 
leden een instuif georganiseerd 
in de Brede School Opwierde. 

Woensdagmiddag  
van 14:00 - 16:00 uur  

Belangrijke data 

9 maart	 Algemene ledenvergadering in de Piet 	 	 	
	 	 Sissing Home op het terrein van DVC.

	 	 Uitnodiging volgt via de mail


26 maart 	 Wedstrijd selectie turnen Uithuizen

	 	 Supplement G en H


2 april 		 Wedstrijd selectie turnen Loppersum

	 	 	 Supplement F 
	 	 	 Niveau 5


23 april  	 Wedstrijd selectie turnen Middelstum

	 	 	 Niveau 6 
	 	 	 Niveau 7


Voor de selectieturnsters;

Juf Victoria zal jullie op de hoogte brengen op welke datum jullie gaan 
turnen.


http://svappingedam.webklik.website
https://docs.google.com/document/d/1bJa5Lmb6Iq9f3InaMJCtNV77x_xfPFbq/edit?usp=sharing&ouid=116689963768624884611&rtpof=true&sd=true


Juryleden gezocht 

Heel super, want we hebben 1 reactie gehad op onze 
oproep vorige keer!

Toch zoeken we nog een enthousiaste ouder of 
kennis die dit zou willen doen.

Om te kunnen jureren hoef je zelf niet geturnd te 
hebben, alleen interesse is voldoende.

Om te kunnen jureren heeft de KNGU een 
juryopleiding op het niveau van onze turnsters. 

Deze cursus is voor alle partijen gratis, vraagt dus 
inzet en tijd.

Vertrouwenspersoon 
Wij zijn op zoek naar iemand die als 
vertrouwenspersoon kan fungeren voor onze 
vereniging. Dit kan een lid, oud-lid of ouder van 
een van onze leden zijn.


Bij een sportclub moet iedereen zich welkom 
voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas 
komen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend 
gedrag overal voor, ook in de sport. Als je ermee 
te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je 
terecht kunt.


Het bestuur kan natuurlijk ook altijd benaderd 
worden mocht dit nodig zijn.

Vrijwilliger bij onze vereniging  
Wil jij iets voor onze vereniging doen? Jouw inzet en 
talent zijn van harte welkom en dan zorgen wij voor 
de gezellig sfeer.


Wij zoeken;

2 personen voor het organiseren of helpen bij 
activiteiten of acties binnen onze vereniging. 

Mail ons!

Nieuwe leden voor de 
senioren groepen 
Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een 
leuke fanatieke groep om te sporten? 


Je bent van harte welkom!!!!

Automatische incasso 

Weten jullie ook dat je via automatische incasso kan 
betalen?

Dit is voor jullie en voor ons makkelijk. 

Stuur ons een mail als je dit wilt. De volgende factuur 
wordt dan in april automatisch afgeschreven.

Uiteraard ontvang je van te voren een factuur van 
ons, zoals je dit nu ook 
gewend bent. 


Bij voorbaat dank!

	 

Vronie (penningmeesters SVA)

https://dutchgymnastics.nl/assets/GOG-SI.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/GOG-SI.pdf
mailto:svaappingedam@live.nl?subject=Mail%20SVA
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