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Nieuwsbrief
Gymvereniging Eendracht
Woord van het bestuur
Beste leden,
Allereerst wensen wij iedereen het beste voor het nieuwe jaar! We hopen
dat het jaar veel goeds brengt, in goede gezondheid en met veel positieve
energie. Dat het maar een goed en sportief jaar mag worden voor iedereen.
2020 is een onrustig jaar geweest voor de gymvereniging. Er waren diverse
wisselingen binnen het bestuur en daarnaast werd er ook vaak van trainer
gewisseld. Er is zelfs even sprake geweest van het opheffen van de
vereniging. Uiteindelijk is het bestuur sinds 6 november volledig ingevuld
door nieuwe bestuursleden en kan de vereniging gelukkig weer verder.
Aan het einde van het jaar zijn er twee leuke activiteiten georganiseerd.
Zowel het freerunnen als het pietengymmen zijn, naast de deelname van
onze eigen leden, ook goed bezocht door niet-leden en het heeft een aantal
nieuwe leden opgeleverd.
Voor 2021 hebben wij hele leuke plannen en willen we GV Eendracht graag
positieve, sportieve energie geven. Er moet veel geregeld worden en wij
zullen u van alle ontwikkelingen op de hoogte houden, onder andere door
middel van een nieuwsbrief die u ieder kwartaal via e-mail zal ontvangen. We
hopen dat we ondanks de maatregelen rondom het coronavirus, waar we
helaas nog niet van af zijn, een hoop leuke dingen kunnen gaan doen!
Hopelijk tot ziens op onze ledenvergadering!
Het bestuur

Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 2 februari 2021 staat de algemene ledenvergadering gepland, deze zal door de
coronaontwikkelingen online plaatsvinden. We hopen op een groot aantal online aanwezigen,
we hebben namelijk een hoop belangrijke, nieuwe ontwikkelingen te bespreken.
Opgave is gewenst

Aan- en afmelden graag voor 25 januari 2021 via secretaris@gveendracht.nl. Wanneer u zich
aanmeldt om aanwezig te zijn bij deze online ledenvergadering, ontvangt u een week voor
aanvang van de vergadering via een e-mail de verdere informatie over het inloggen.
Als u zich van tevoren aanmeldt zorgen wij voor iets lekkers bij de koffie om er op deze manier
toch iets leuks van te maken!
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Freerunnen

Pietengym

In oktober zijn er 4 woensdagmiddagen
beschikbaar gesteld om kinderen kennis te laten
maken met de freerunlessen die gegeven
worden bij onze vereniging. De kinderen
hebben geprobeerd om zo creatief mogelijk van
punt naar punt te komen en verschillende
obstakels te trotseren. Een aantal vond dit zo
leuk dat ze dit vaker wilden doen en nu lid zijn
bij onze vereniging.

Het nieuwe bestuur kan terug kijken op een
zeer geslaagde, voor het bestuur de eerste
keer georganiseerde, activiteit.
Op vrijdag 3 december was er een heuse
pietengymmiddag. De kinderen klommen,
sprongen en slingerden door de gymzaal.
Onder toeziend oog van een echte Piet konden
alle kinderen een pietenparcours afleggen,
waarna ze een Pietendiploma ontvingen met
een cadeautje en uiteraard wat snoepgoed en
een chocolade letter.

Deze middag is georganiseerd in samenwerking
met de combicoach van de gemeente BorgerOdoorn.

Wij willen onze sponsoren bedanken voor hun
bijdrage aan deze geslaagde middag!

Oud papier
Gymvereniging Eendracht haalt iedere derde zaterdagochtend van de maand het oud papier op in Exloo.
Hiervoor vragen we van de (ouders van de) leden een vrijwillige bijdrage d.m.v. meehelpen met het ophalen
van het papier. Binnenkort zal het nieuwe rooster voor het jaar 2021/2022 geplaatst worden op de site en
dit rooster zal éénmalig per mail toegestuurd worden.

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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