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Agenda/mededelingen


Agenda/
mededelingen



Uitnodiging
Algemene
Ledenvergadering



Clubkampioenschappen 11 mei
2019



Vernieuwing
statuten en
huishoudelijk
reglement

-

22 april t/m 4 mei: Meivakantie
11 mei: Clubkampioenschappen met demonstraties
15 mei: woensdagmiddaglessen vervallen; vervangende les voor alle
woensdagmiddaggroepen van 18 – 19 uur met o.a. de tumblingbaan
23 mei: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
24-25 augustus: Kamp

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering



Even voorstellen

Donderdag 23 mei 2019 | Zaal De Waay - Kulturhus De Nieuwhof
Aanvang 20.00 uur



Kamp 2019

Agenda



Wedstrijdverslagen
de
de
5 en 6 divisie



Wedstrijden
seizoen 2018-2019



Lesoverzicht per
1 - 05 - 2019

Bestuursleden
 Peter Janssen
Voorzitter
 Leo Groen
Penningmeester en
ledenadministratie
 Paul de Wit
Secretaris
 Sabrine Groeneveld
Algemeen bestuurslid
 Liesbeth Horstmann
Algemeen bestuurslid
 Hans Mattijssen
Algemeen bestuurslid

1. Opening
2. Mededelingen
3. Toelichting en vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering
d.d. 22 februari 2018
4. Toelichting en vaststellen Secretarieel Jaarverslag 2018
5. Toelichting Financieel Jaarverslag 2018
6. Verslag van de kascommissie
7. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2018
8. Toelichting en vaststellen Begroting 2019
9. Benoeming kascommissie
10. Voorstellen en benoeming Jaap Knip als bestuurslid
11. Voorstel tot wijziging Statuten
12. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement
13. Aftreden voorzitter Peter Janssen
14. Benoeming voorzitter
15. Rondvraag
16. Sluiting
Genoemde stukken liggen voor aanvang van de ledenvergadering ter inzage en
zijn op afspraak vooraf in te zien door de leden.

Clubkampioenschappen - 11 mei 2019
Op 11 mei a.s. worden weer de tweejaarlijkse clubkampioenschappen van ALDO
gehouden. We beginnen ’s middags met de wedstrijden van de recreanten en
de voorselectie. Voordat de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt wordt
zullen de Freerunning-groepen van Jill een demonstratie verzorgen. Na de
prijsuitreiking volgt de wedstrijd van de selectie. Vervolgens zal de
Dames/Heren turngroep een demonstratie geven. Daarna volgt de
prijsuitreiking van de selectie en de bekendmaking van de clubkampioene 2019.
De middag zal rond half zes afgesloten worden.

De groepen moeten op onderstaande tijd aanwezig zijn:
- Recreanten en voorselectie: 12:20 uur
- Freerunning: 14.20 uur
- Selectie: 14.40 uur
- Dames/Heren turnen: 17.05 uur
Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de
prestaties en demonstraties.

Vernieuwing statuten en huishoudelijk
reglement
VAKANTIES
Meivakantie:
22 apr 2019 t/m
4 mei 2019
Hemelvaartsdag:
30 mei 2019
2de Pinksterdag:
10 jun 2019
Zomervakantie:
8 jul 2019 t/m
17 aug 2019

De huidige statuten en het huishoudelijk reglement zijn al vele jaren oud en
sluiten niet meer aan bij de huidige situatie. Het werd daarom de hoogste tijd
om deze te vernieuwen. Dat stond al heel lang op de ‘todo’ lijst van het bestuur
maar daar is tot nu toe door allerlei andere drukke werkzaamheden niets van
gekomen.
In de afgelopen maanden hebben we gelukkig tijd gevonden om dit eindelijk op
te pakken. De vernieuwde statuten zijn reeds goedgekeurd door bestuur, het
vernieuwde huishoudelijk reglement zal binnenkort ook gereed zijn.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 mei zullen de vernieuwde
statuten en huishoudelijk reglement worden besproken en voorgelegd aan de
leden ter goedkeuring. Om jullie in de gelegenheid te stellen vooraf kennis te
nemen van de vernieuwde concepten kunnen deze vanaf 9 mei ingezien worden
op de website van ALDO via onderstaande linkjes:

- Concept statuten
- Concept huishoudelijk reglement

Even voorstellen
Mijn naam is Jaap Knip. Sinds augustus
vorig jaar ben ik begonnen als vrijwilliger
bij ALDO. Ik wilde weer wat actiefs gaan
doen in het verenigingsleven sinds mijn
pensionering. Ik ben in april 2017 met
pensioen gegaan na 45 jaar bij KPN te
hebben gewerkt, de laatste jaren in de ICT
als technisch consultant.
ALDO leek mij wel een leuke vereniging
om wat voor te gaan doen. Wat natuurlijk
wel een beetje hielp bij de keuze is dat mijn
zus Inge bij ALDO als trainer van de turnselectie actief is en mijn zwager Paul in
het bestuur zit.
Ik heb helemaal geen ervaring met de gymnastieksport en met turnen. Ik heb
altijd gevoetbald, gevolleybald, getennist en getafeltennist. Dus dit is voor mij
een heel nieuwe ervaring.
Ik heb wel wat bestuurservaring, ik ben 5 jaar lang bestuurslid geweest van mijn
voetbalvereniging. Maar dat is al heel wat jaartjes geleden.
Mijn eerste activiteiten voor ALDO waren het maken van foto’s en filmpjes voor
het ALDO kraampje dat altijd op de kerstmarkt staat. Dat was een mooie
gelegenheid om kennis te maken met de verschillende activiteiten die allemaal
door ALDO worden georganiseerd.
Daarna ben ik begonnen met het aanpassen van de statuten en het
huishoudelijk reglement zodat deze weer aansluiten bij de huidige situatie. Dat
stond al langere tijd op de planning van het bestuur maar daar was steeds niets
van gekomen door alle andere drukke werkzaamheden.
Ik vind een bestuursfunctie wel leuk en de bedoeling is dat ik, mits ik gekozen
word tijdens de algemene ledenvergadering, toetreed tot het bestuur. Een van
mijn taken binnen het bestuur wordt dan materiaalman. Ik word dan
verantwoordelijk voor alle materialen. Dat betekent niet alleen het ervoor
zorgen dat alle materialen in goede staat blijven maar ook het opstellen van een
meerjarenbegroting voor vervanging en vernieuwing van de materialen.
Tot nu toe is mij het werk als vrijwilliger voor ALDO heel goed bevallen, ik heb
het met veel plezier gedaan. En ik verwacht dat dat ook voor de komende jaren
gaat gelden.

KAMP 2019
Dit jaar zal gymnastiek vereniging
ALDO weer een Kamp
organiseren van zaterdag 24
augustus t/m zondag 25 augustus
voor leden van 7 jaar en ouder.
In de Nieuwsbrief van de maand
mei zal meer hierover
geïnformeerd worden.

Wedstrijdverslagen 5de en 6de divisie
3de voorronde 5de divisie
Zaterdag 30 maart vond in Doetinchem de derde en laatste plaatsingswedstrijd
van de 5de divisie turnen dames plaats.
Deze wedstrijd werd georganiseerd door onze eigen vereniging. Dankzij de inzet
van bestuur, leiding en vrijwilligers werd dit een geslaagd evenement. Om kwart
over 7 vertrok de groep vanaf de Nieuwhof, om ’s avonds om 8 uur moe maar
voldaan terug te komen.
Aan deze wedstrijd deden bij de senioren 2 meisjes van ALDO mee, Kim van
Heumen en Nikki Driessen. Beide meisjes turnden een goede wedstrijd. Nikki
eindigde met 41,900 punten als 9de en Kim met 42.300 punten als 7de. Net als in
de eerste voorronde eindigde Kim op sprong als eerste. Beide meisjes plaatsten
zich voor de finale op 18 mei in Didam.

3de voorronde 6de divisie
2 x Goud en zilver voor ALDO meisjes.
Zaterdag 13 april vond de derde en laatste voorronde van de 6de divisie turnen
dames plaats in Didam.
Van ALDO deden daar 12 meisjes aan mee.
Bij de instap waren dat Emma van Blijderveen, Robin Giezen en Xayenne Smits.
De meisjes turnden een heel goede wedstrijd waarbij Emma met 55.975 punten
de eerste plaats haalde. Robin kwam daar direct onder met 54.800 punten en
werd daarmee tweede. Xayenne werd met 53.100 punten 13de. Alle drie de
meisjes zijn door naar de finale.
Bij pupillen 1 deden Lotte van Raalte, Mila van Erve en Nika Dekker mee.
Ook hier werd een gouden medaille behaald. Lotte werd met 53.00 punten
eerste. Mila werd met 51.00 punten 8ste en Nika met 50.150 punten 11de. Lotte
is door naar de finale.
Bij pupillen 2 deden Maartje Rondon, Iris Visser en Shannon van der Linde mee.
Maartje werd met 51.150 punten 11de, Iris met 48.900 punten 18de en Shannon
met 44.850 19de.
Maartje is door naar de finale
Bij jeugd 1 deden Gilana Sprong, Marit Böhmer en Anna van Reenen mee.
Gilana werd met 49.750 punten 8ste, Marit met 48.200 punten 13de en Anna met
43.500 punten 19de.
Gilana en Marit zijn ook door naar de finale.
Mara Tacke kon deze wedstrijd helaas niet meedoen. Zij had in de eerste 2
wedstrijden echter genoeg punten om ook door te kunnen naar de finale.
De finale vindt op 26 mei plaats in Winterswijk. Daar zal ALDO dus met 8 meisjes
naartoe gaan, een mooi resultaat.

Wedstrijden seizoen 2018-2019
Onderstaand het overzicht van de resterende wedstrijden van de 5de en 6de
divisie.
Datum
18-5-2019
25-5-2019

Wedstrijd
Finale 5de divisie
Finale 6de divisie

Plaats
Didam
Winterswijk

Lesoverzicht per 1 mei 2019
Groep
Gym Uniek

november 2015

ALDO
Secretariaat
Klapstraat 46
6931 CK Westervoort
TELEFOON:
(026) 311 1131
E-MAIL:
aldo@aldo-westervoort.nl
Website
www.aldo-westervoort.nl

Dag
zaterdag

Lestijd
12.30-13.30

Leiding
Hermien Bergervoet

Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Kleutergym 4-6 jaar
Meisjesgym 6-8 jaar
Meisjes turnen 8-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Dames/heren gym
Dames FitGym

zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
maandag

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Anneke Groen
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Anneloes Olieman

Meisjes voorselectie
Meisjes selectie

woensdag
maandag

15.30 - 17.30
18.00 - 20.00

Meisjes selectie

donderdag

16.30 - 18.30

Jill Groeneveld
Inge de Wit
Jill Groeneveld
Inge de Wit
Jill Groeneveld

Freerunning 6-9 jaar
Freerunning 10-12+ jaar

Dinsdag
Dinsdag

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30

Jill Groeneveld
Jill Groeneveld

Street-dance 5 jaar en ouder
Street-dance 9 jaar en ouder
Streetdance 16+
Dames Jazz

Donderdag
Donderdag
Donderdag
dinsdag

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.30 - 20.30
19.30 - 21.00

Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Miriam Tutuarima

De contactgegevens van de technische leiding staan vermeld op www.aldo-westervoort.nl

