nummer 3, april 2021

Nieuwsbrief
Gymvereniging Eendracht
Woord van het bestuur
Beste leden,
Na bijna 20 gymlessen in de buitenlucht komt hier voor de
jeugd hopelijk na de meivakantie een einde aan. Hoewel
sporten in de buitenlucht natuurlijk heerlijk is, is het ook wel
weer leuk om gebruik te kunnen maken van de toestellen.
We willen deze periode van buiten lessen feestelijk afsluiten
op vrijdag 30 april, gewoon in de reguliere les.
We hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten en zijn blij te
kunnen melden dat we al een aantal bedrijven hebben
gevonden die onze vereniging een warm hart toedragen
door middel van een sponsoring.
We wensen iedereen een hele fijne meivakantie toe!
Het bestuur
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Bloembollenactie
De bloembollen zijn met veel enthousiasme verkocht en er is een bedrag van €1030,- euro opgehaald.
Dit was voor ons als bestuur de eerste verkoopactie en corona hielp natuurlijk niet echt mee om een
ludieke actie te bedenken. We zijn blij dat we met elkaar in deze tijd dit mooie bedrag voor de vereniging
binnen hebben kunnen halen. We gaan deze actie evalueren en voor tips, suggesties of ludieke acties
voor een volgend jaar staan we zeker open!

Aanschaf nieuwe materialen
Dankzij de bijdrage van onze leden en hun ouders hebben we met de bloembollenactie een behoorlijk
bedrag opgehaald om nieuw en uitdagend materialen aan te schaffen. Ook het ophalen van het oud
papier loont nog steeds. We willen jullie via deze weg heel erg bedanken voor jullie vrijwillige inzet!
Met een gedeelte van de opbrengst willen we graag de volgende materialen aanschaffen; Een airtrack
pakket, freerunblokken en wat klein materiaal.
We horen het graag wanneer er nog andere ideeën zijn! Als u het niet eens bent met de aanschaf van
deze materialen horen we dat graag uiterlijk 16 mei.

Ondersteuning freerungroepen
Jordy is vol enthousiasme begonnen met het lesgeven bij onze vereniging. Om de kwaliteit van de
freerunlessen te waarborgen en verbeteren, ook i.v.m. de groepsgrootte, komt Abel Tolner de komende
weken ondersteunen bij de freerunlessen. Abel kan helaas niet elke week aanwezig zijn, maar we zijn
blij met zijn bereidheid om de vereniging te ondersteunen!

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Heb of ken je een kind dat (weer) graag bij onze vereniging wil komen
sporten, maar is de contributie een probleem? Wij werken samen met het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds betaalt de contributie en de
benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je
een uitkering hebt, zzp'er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg
van de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je helpen. Kijk hier hoe het werkt!
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