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Alle KNGU wedstrijden van seizoen 20/21 zijn afgelast vanwege
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meer door dit seizoen.
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1. Corona update
Helaas kunnen we door Corona nog steeds niet sporten. En er is op het moment van
het schrijven van deze nieuwsbrief nog niets bekend over eventuele veranderingen in
de regels. Dus we moeten nog even volhouden.
Maar zodra er weer mogelijkheden komen om weer te gaan sporten, gaan wij ons
uiterste best doen om dat te regelen.
We blijven jullie op de hoogte houden via de website, de mail en de nieuwsbrief.

2. Contributie
We hebben via de mail iedereen al op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de
manier van incasseren van de contributie in 2021. Maar het leek ons goed om dit ook
nog een keer via de nieuwsbrief onder de aandacht te brengen.
De contributie bestaat uit een deel verenigingscontributie en een deel KNGU
bondscontributie.
Tijdens de laatste ledenvergadering is besloten om de inning van de
verenigingscontributie te wijzigen van kwartaal- naar maandcontributie. Hierbij is
tevens vastgelegd dat de contributie berekend wordt over 10 maanden. In de
maanden juli en augustus wordt er geen verenigingscontributie geïnd.
Omdat ALDO de KNGU bondscontributie per kwartaal moet afdragen, zal ALDO deze in
de eerste week van elk kwartaal bij de leden incasseren.
Hieronder vindt u een overzicht van de contributie.
KNGU Bondscontributie:
Junioren per 1-1-2021: € 5,80 per kwartaal
Senioren per 1-1-2021: € 7,15 per kwartaal
Verenigingscontributie1:
Junioren:
€ 17.66 per maand
Senioren:
€ 27,14 per maand
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Dames jazz :
€ 40,63 per maand
Voorselectie:
€ 27,50 per maand
Selectie:
€ 38,49 per maand
1. De verenigingscontributie voor 2021 is verhoogt met 0,8%, overeenkomstig de
consumenten prijs index 2020.
2. De dames jazz les duurt 1 ½ uur in plaats van 1 uur.

3. Grote clubactie
Afgelopen najaar heeft de Grote Clubactie weer plaatsgevonden. Hierbij hebben veel
(jeugd)leden enorm hun best gedaan om loten te verkopen. Totaal zijn er 393 loten
verkocht waarvan er 389 geïncasseerd konden worden. De netto-opbrengst komt uit
op € 910!
Een prachtig resultaat waarmee ALDO dit jaar oude materialen kan vervangen.
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De drie bestverkopende leden van het afgelopen jaar waren:
1. Emma van de Sande met 41 loten
2. Liz Koenhen met 40 loten
3. Daan Ruzette met 32 loten
Zij hebben voor hun inzet een cadeaubon van Intertoys ontvangen.

4. Gelrepas
We willen graag de Gelrepas nog eens onder de aandacht brengen omdat niet
iedereen bekend is met de mogelijkheden daarvan.
Inwoners van Westervoort met een minimum inkomen kunnen in aanmerking komen
voor een Gelrepas ter ondersteuning van de kosten voor sportactiviteiten van hun
kinderen van 4 t/m 18 jaar.
Een Gelrepas kan worden aangevraagd via de website: www.gelrepas.nl.
Na activering van de Gelrepas op ”Mijn Gelrepas” en het doorlopen van de
aanwijzingen van de Gelrepas-organisatie, zal door de penningmeester van ALDO de
contributie worden ingehouden van het tegoed wat is gekoppeld aan de Gelrepas.

5. Turn- en gymnastiekmaterialen
Om te kunnen turnen en gymnastieken maken we gebruik van allerlei turntoestellen,
matten en andere hulpmiddelen. Om er zeker van te zijn dat onze materialen in orde
zijn, worden ze elk jaar gekeurd.
Ook dit jaar is dat weer gebeurd, in december. Er is alleen een landingsmat afgekeurd,
alle andere materialen zijn weer voor een jaar goedgekeurd.
In een eerdere nieuwsbrief hebben we al genoemd dat we van AVR een cheque
hebben gekregen voor de aanschaf van materialen. En er is met de grote clubactie ook
weer een hoop geld opgehaald.
Met dit geld, aangevuld met geld uit de verenigingskas hebben we een nieuwe
landingsmat en een nieuwe plofmat gekocht.

De twee afgekeurde landingsmatten (één mat was al eerder afgekeurd) gaan we laten
afvoeren door een organisatie die de matten naar landen in Afrika brengt. Dan kunnen
de kinderen daar er nog veel plezier van hebben.
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6. Vakantieschema
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag en vrije dag
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

Vrijdag 2 april 2021
Maandag 5 april 2021
Dinsdag 27 april 2021
3 mei t/m 8 mei 2021
13 en 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
26 juli t/m 2 september 2021

7. Lesoverzicht per 1 november 2020
Groep
Gym Uniek

Dag
zaterdag

Lestijd
12.30-13.30

Leiding
Silke Hendriks

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
donderdag

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
19.30 - 20.30

Silke Hendriks
Silke Hendriks
Silke Hendriks
Anneke Groen
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Claudia de la Croix

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
Freerunning selectie

Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
17.30 – 18.30

Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld

Street-dance 5 jaar en ouder
Street-dance 9 jaar en ouder
Dames Jazz

Donderdag
Donderdag
dinsdag

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.30 - 21.00

Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Miriam Tutuarima
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