En toen was er al bijna weer een jaar voorbij. Vandaag de eerste échte sneeuwvlokken, dus het lijkt
er op dat de winter zijn intrede doet! Voordat we de kerst ingaan en er eventjes geen gymnastiek is,
willen we u nog graag even op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van onze vereniging in
deze Gymflitsss!

De Kerstvakantie begint dit jaar op maandag 24 december en duurt tot en met vrijdag 4 januari. Dit
houdt in dat de laatste gymlessen op de volgende dagen zullen zijn;
o
o

Recreatie: Woensdag 19 december
Keur: Donderdag 20 december

De lessen starten dan weer op dinsdag 8 januari voor de keur en op woensdag 9 januari voor de
recreatie groepen. We wensen jullie allemaal hele prettige kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar!

Zoals u wellicht al weet wordt er ieder jaar door een aantal enthousiaste vrijwilligers Oud Papier
opgehaald voor onze verenging. In ruil hiervoor ontvangen wij van de Gemeente ieder jaar een
financiële bijdrage. Een keertje helpen kost weinig tijd, u rijdt twee uurtjes mee met de chauffeur van
Omrin en zet eventueel de containers een aantal keren weer recht. Afgelopen jaar konden we weer
rekenen op de inzet van Dedmer Swart en Jarig Visser, heel hartelijk dank daarvoor! Ook een keertje
helpen? Neem dan eventjes contact op met Nynke Stap.

Op vrijdag 4 januari vindt er in Stiens van 13.00 uur tot 18.00 uur een wedstrijd plaats voor de dames
van de keur. Per persoon kunnen er twee toestellen gekozen worden en per toestel is er een prijs te
winnen. Voor iedereen die mee doet is er sowieso een medaille. Voor alle meiden die namens onze
vereniging mee doen, heel veel succes en bovenal heel veel plezier!

Helaas kan juf Monique al enige tijd onze keur meiden geen les geven vanwege een blessure. Ze is op
dit moment heel hard aan het werken aan haar herstel, maar zij zal op korte termijn nog geen les
kunnen geven. Gelukkig kunnen we al een aantal weken rekenen op juf Marjan, die tijdens de
afwezigheid van Monique de lessen voor de keurleden op de donderdagavonden overneemt.
Voor onze recreatieleden zijn we nog steeds heel hard op zoek naar een nieuwe juf óf meester.
Eigenlijk zou juf Marjolein afgelopen jaar al stoppen met lesgeven, maar omdat er nog geen
vervanger was gevonden heeft ze in overleg besloten dit seizoen nog af te maken. Natuurlijk is dit
superfijn, maar de tijd begint nu écht te dringen. Als we voor volgend seizoen geen nieuwe juf of
meester hebben gevonden komt het voortbestaan van de vereniging ernstig in gevaar. Bent of kent u
iemand die deze positie kan vervullen? Laat het ons alstublieft weten zodat we direct actie kunnen
ondernemen.

Er is dit jaar ook weer mee gedaan aan de Grote Clubactie. De inzet van alle jongens en meisjes heeft
geleid tot een verkoop van 533 loten, geweldig! Heel hartelijk dank voor iedereen die heeft verkocht
en zeker ook aan Wietske Tuinstra die al deze lotnummers heeft ingevoerd!

Voor het komende jaar mogen we weer mee doen aan de Poeisz Actie! Een geweldig initiatief
waarbij alle verkoop van een speciaal actieproduct ten goede komt aan onze vereniging. We zijn
hiervoor altijd op zoek naar ouders/verzorgers die een uurtje willen helpen, laat dit vooral aan ons
weten, alle hulp is welkom! Op zaterdag 16 februari is de promotie dag van Gymnastiekvereniging
SSS gepland, zet deze dus alvast in uw agenda!

Op 9/10 februari 2019 vinden de plaatsingswedstrijden plaats (in Sneek) en op 9/10 maart het Fries
Kampioenschap. Het inschrijfgeld bedraagt € 17,50 per wedstrijddag, per persoon. Wie mee wilde
doen heeft zich al kunnen opgeven bij juf Marjan, het kan eventueel deze week nog, dus wacht niet
te lang! Juf Marjan zal de kinderen inschalen op niveau.

Ook onze recreatieleden doen graag mee aan een wedstrijd. Vandaar dat we op woensdag 17 april
de onderlinge wedstrijden gepland hebben. U krijgt tijdig alle informatie over deze wedstrijd, want
het is uiteraard weer mogelijk om uw zoon(s) en dochter(s) deze dag te bewonderen als ze hun
gymnastiek kunsten laten zien!

Kijkt u dan vooral op onze Facebookpagina en houdt u de e-mail in de gaten. Heeft u vragen over het
lidmaatschap, contributie of gedane betalingen? Neemt u dan contact op met Rudy Fopma, op
mailadres ledenadministratie@gymverenigingsss.nl of telefoonnummer 0518-401102. Voor
algemene vragen kunt u mailen naar info@gymverenigingsss.nl.

We wensen iedereen hele fijne kerstdagen toe en
een ontzettend voorspoedig én sportief 2019!

