
 

 
Nieuwsbrief  

Helaas nog steeds niet sporten. 
 
Helaas mogen we nog steeds niet sporten zoals we dat gewend zijn. Bij elke persconferentie 
hopen we weer op positief nieuws maar helaas.  
 
Voor de selectie groepen en het freerunnen zijn we gestart met de buitenlessen, deze zullen we 
voort blijven zetten en daar waar mogelijk gaan we de lessen uitbreiden voor andere groepen.  
 
En uiteraard blijven we doorgaan met de online-lessen voor verschillende groepen.  
Super leuk om te zien hoeveel kids er elke keer weer meedoen! 
 
We proberen in maart/april, net zoals in januari, weer een financieel gebaar te doen naar de 
leden.   
Grote Clubactie 
 
Wat zijn we blij de opbrengsten van de Grote Club actie. Dankzij alle leden van de vereniging 
kunnen we de komende tijd €1522,10 besteden aan materialen en andere benodigdheden voor 
de vereniging.  
 
Cadeaubonnen kunnen pas uitgedeeld worden als we weer regulier mogen sporten en de 
winkels weer geopend zijn, zodat de cadeaubon ook besteed kan worden.  
 

 
 
Namens het bestuur, Iedereen super bedankt.  
  

Oproep 
 
Juf Aukje zou graag een aantal Lidl knuffels willen voor in de zaal voor het  ‘blik gooien’, leren 
vangen, etc.  
Dus spaar je ze niet voor jezelf? Wil je ze dan voor ons sparen? 
Je kunt de knuffeltjes zelf ophalen bij de winkel en afgeven bij de les van juf Aukje als we weer 
mogen sporten 
  



All United  
 
All United wordt ons nieuwe online 
ledenregistratiesysteem. 
Maar ook voor jouw als ouder en lid van de vereniging zul 
je er binnenkort mee te maken krijgen op het moment 
dat we gebruik gaan maken van de club-app.  
Met deze app kun je op een gemakkelijke manier je afmelden voor een les en ontvang je alle 
informatie die jij nodig hebt.  
 
Wij zijn erg blij met deze vernieuwing binnen de club.  
Binnenkort komt alle informatie jouw kant uit.  
 
Inge Woldhuis heeft zich jarenlang ingezet voor de ledenadministratie. Met de komst van het 
nieuwe systeem heeft Titia Hecker haar taak overgenomen.  
Inge, heel erg bedankt voor je inzet voor je inzet. 
En natuurlijk een warm welkom voor Titia.  
 

Update Gerard 
 
Gerard zijn revalidatie is in volle gang. Zijn gezondheid gaat stap voor stap weer de goede kant 
op en toch heeft hij nog een lange weg te gaan.  
Hij is niet meer in het revalidatiecentrum maar bij zijn ouders thuis. Nu wordt er gekeken wat de 
vervolgstappen zullen zijn.  
 
Vind je het leuk om hem een kaartje te sturen?? Dat kan!  
  
Gerard Beerlings 
Molenweg 39 
9365 PB  Niebert 
  
Juf Marjan Slik is gestopt met trainen 
 
Vlak voor de lock-down heeft juf Marjan met pijn in haar hart helaas moeten besluiten om te 
stoppen met trainen.  
Alle groepen van juf Marjan zijn hier al enig tijd geleden van op de hoogte gesteld via de mail.  
 
Uiteraard vinden wij dit erg jammer maar begrijpen we ook haar besluit. 
Wij bedanken Marjan voor al haar inzet van de afgelopen jaren.  
  
Wedstrijden 
 
Helaas zullen door Corona alle wedstrijden voor alle disciplines, recreatief en KNGU niet 
doorgaan.  
 
Wij hopen dat de wedstrijden in het nieuwe sportseizoen weer mogelijk gaan zijn.   
  

 


