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! Uitvoering!!!
Nu is het dan bijna zover. De uitvoering
staat voor de deur. Nadat we hem een
jaar uitgesteld hebben, gaan we op
zaterdag 18 april weer een avond
genieten van de kunsten van de
kinderen!!! De avond begint om 19.00
uur en de zaal is open om 18.30 uur. Het
belooft een mooie avond te worden met
een spectaculaire pauze act. En wat dat
is, blijft een verrassing! Zeker de moeite
waard om te komen kijken! We hopen u
te kunnen begroeten op 18 april! Tot
dan!!!

! Digitale nieuwsbrief
Als u een steentje wil bijdragen aan het
behoud van het milieu kunt u deze
nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen
in plaats van op papier. U kunt u nu
aanmelden
op
onze
website:
www.apollo70.com. Geef u emailadres
door en u ontvangt deze nieuwsbrief
digitaal.

! Bedankt Brenda en
Mathilde
Helaas moeten we binnen het bestuur
weer
afscheid
nemen
van
twee
bestuursleden. Brenda Boer en Mathilde
Minnebreuker. We willen hen bedanken
voor hun inzet. We zullen jullie missen!
Nogmaals bedankt!!!

! Vrijwilligers gezocht
schiettent jaarmarkt!
We zijn op zoek naar meisjes en jongens
boven de 18 om in de schiettent te staan
op de jaarmarkt. Lijkt het je leuk om 1
uur en een kwartier in de schiettent te
staan op de jaarmarkt op 27 juni? Geef je
dan op bij Marit Schippers! Het mogen
natuurlijk ook ouders zijn. Jullie zijn van
harte welkom!

! Sparen voor de vereniging
De slagersbonnenactie van slagerij
Bouter is bij u waarschijnlijk wel bekend.
Wij ontvangen graag van u de kassabon!

! Onderlinge wedstrijden!!!
De onderlinge wedstrijden gaan ook weer
komen. De datum is geprikt, dus zet u
hem vast in de agenda? 13 juni gaan
onze kinderen weer hun best doen! Ze
gaan de strijd weer met elkaar aan en
gaan een goed resultaat neerzetten!!!!

! Ouder-kind gym
Oproep!! Wordt uw kindje bijna 2 of ken je
iemand in je familie of vriendenkring met een
kindje van 2? Let dan op! Vindt u het leuk om
met je kind mee te gymmen, kom dan eens
kijken op de donderdagmiddag bij de ouder
en kindgym!! Er zijn weer plaatsen vrij,
doordat er verschillende kinderen 4 jaar zijn
geworden. U bent van harte welkom van
16.15 tot 16.45 uur op de donderdag
middag!!!
! Bestuursleden gezocht!!!
We zijn nog steeds dringend opzoek naar
nieuwe bestuursleden. Heeft u zin om zich in
te zetten voor een vereniging? Meldt u zich
dan aan bij één van onze bestuursleden of
kom naar de jaarvergadering!
! Jaarvergadering
De uitnodiging voor de jaarvergadering vindt
u op de andere kant van deze nieuwsbrief. Hij
vindt plaats op woensdag 25 maart om 20.00
uur op Dorpsweg 5 (fam Minnebreuker). Dus
u bent allen van harte welkom!
! Tumblingbaan!!!
De tumblingbaan hadden we in de week van
Sinterklaas. De kinderen hebben er weer zeer
van genoten. Er wordt altijd met veel
enthousiasme gebruik van gemaakt. Erg leuk
om te zien en te doen! Een aantal foto’s van
de tumblingbaan kunt u vinden op onze site.
! Wie klimt er in de pen?
Hoe heet je?
Tess Meijer

Sinds wanneer lid?
Al heel lang …Toen de ouder-kind gym startte
( 5-6 jaar geleden )
Vertel iets over jezelf?
Ik vind gymmen heel leuk, vooral de selectie.
Ik ga op school ook altijd oefenen met de
handstand en de radslag . Ik ben dol op mijn
zusje Tara , die op de ouder-kind gym zit met
opa! En daar geeft mijn moeder gymles!!!
Wat vind je het leukst om te doen tijdens de
les?
De balk vind ik het leukst!!!
Aan wie geef jij de ‘pen’ door?
Hannah Trouwborst

Gymtijden

Gymnastiek vereniging Apollo ’70 Hoornaar
Uitnodiging:
Hierbij nodigen wij ouders van leden tot 12 jaar en alle andere leden van
12 jaar en ouder uit voor de jaarvergadering op:
Woensdag 25 maart 2015

Maandag:
18.00-19.30
18.00-20.00
senioren
20.00-21.00
21.30-22.30

selectie instap
selectie jeugd &
bodyfit
heren

Dinsdag:
17.30-18.30 meisjes gr 3 & 4
18.30-19.30 meisjes gr 5 & 6
Woensdag:
16.00-17.00 jongens
17.00-18.00 meisjes gr 7 & 8 en
12+

Deze wordt gehouden op Dorpsweg 5 (fam. Minnebreuker)
We beginnen om 20.00 uur.

Donderdag:
15.30-16.15 kleuters gr 1 & 2
16.15-16.45 ouder en kind

Agenda:

Tijdens schoolvakanties zijn er
geen gymlessen met uitzondering
van bodyfit en heren

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Opening
Mededelingen, ingekomen stukken.
Notulen jaarvergadering van 3 maart 2014
Jaarverslag van de penningmeester.
Verslag van de kascommissie.
Benoeming van de nieuwe kascommissie.
Automatische incasso/contributie.
Jaarverslag van de secretaresse.
Bestuursverkiezing;
Aftredend en niet herkiesbaar is Mathilde
Minnebreuker.
Aftredend en niet herkiesbaar is Brenda Boer.
Monique Post heeft zich kandidaat gesteld.
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 uur voor
aanvang van de vergadering melden bij Esther Bolier
( tel: 0183-582035 )

Rondvraag
Afsluiting

Tot ziens op 25 maart,
Het bestuur van Apollo ‘70

Contributie per maand:
Rek. nr. 346303591 t.n.v.
Apollo ’70 Hoornaar
Bij betaling graag naam van
het kind vermelden.
t/m 12 jaar
€ 7.50
13 t/m 15 jaar
€ 8.00
16 jaar en ouder € 11.00
selectie leden
€ 4.00
rustend lid
€ 1.00
Opzeggen lidmaatschap bij
leiding en penningmeester
Brenda Boer, 0183-588006
Verkoop gympakjes
Anita van der Hoeven, Hoge
Giessen 22 0183-581275
Wij ontvangen pakjes die niet
meer gebruikt worden graag
retour.
Zo kunnen we andere mensen
weer voordelig aan een
gympakje helpen.
Het bestuur
Esther Bolier voorzitter
Marit Schippers, secretaris
Brenda Boer, penningmeester
Mathilde Minnebreuker, algemeen
lid
Anita v/d Hoeven, algemeen lid
Ilona Meijer, algemeen lid
Sanne Mesker,algemeen lid

Vragen/opmerkingen
Voor vragen en of opmerkingen
kunt u terecht bij:
Esther Bolier
0183- 582035
fambolier@xs4all.nl

