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Agenda/mededelingen
- 12 t/m 17 februari: voorjaarsvakantie
- 24 maart: sponsorloop
- 3 juni 2018: ALDO uitvoering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Donderdag 22 februari 2018 | Zaal De Schans - Kulturhus De Nieuwhof
Aanvang 20.00 uur

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Mededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 juni 2017
Toelichting Secretarieel Jaarverslag 2017
Goedkeuring van Secretarieel Jaarverslag 2017 door de leden
Toelichting Financieel Jaarverslag 2017
Goedkeuring van Financieel Jaarverslag 2017 door de leden
Begroting 2018
Rondvraag
Sluiting

Genoemde stukken liggen voor aanvang van de ledenvergadering ter inzage en
zijn op afspraak vooraf in te zien door de leden.

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

ALDO Uitvoering: 3 juni 2018
Op zondag 3 juni wordt er een uitvoering
georganiseerd waarbij door alle ALDO
groepen een optreden wordt verzorgd. Het
thema dit jaar is: “Foute Top 40”. Noteer
deze dag alvast in je agenda en vraag of
moeders en vaders, oma’s en opa’s, broertjes
en zusjes en vriendjes allemaal komen kijken
naar de spetterende ALDO uitvoering op
zondag 3 juni in De Nieuwhof.

Sponsorloop
Op 24 maart wordt weer de tweejaarlijkse ALDO-sponsorloop gehouden in de
sporthal van De Nieuwhof.
’s Morgens zullen de groepen van de ouder-peutergym en Gym Uniek een
vastgesteld parcours afleggen en ‘s middags komen de andere groepen in actie.
Het geld wat de vorige keer opgehaald is met de sponsorloop is indertijd,
samen met dat van de Grote Clubactie, gebruikt voor het vervangen van de
hoes van de balk en van één van de dikke landingsmatten. De opbrengst van de
komende sponsorloop zal besteed worden aan vervanging van een dikke
landingsmat die onlangs is afgekeurd.

Verandering Streetdance-tijden
VAKANTIES
Voorjaarsvakantie:
12 feb 2018 t/m
17 feb 2018
2de Paasdag:
2 apr 2018
Meivakantie:
30 apr 2018 t/m
12 mei 2018
2de Pinksterdag:
21 mei 2018
Zomervakantie:
9 jul 2018 t/m
18 aug 2018

In verband met haar werk kon Claudia de la Croix helaas op woensdagmiddag
geen Streetdance-les meer geven. Gelukkig was Claudia wel beschikbaar op
donderdag.
In overleg heeft het bestuur besloten om het lesuur met ingang van begin dit
jaar te verplaatsten naar de donderdagmiddag van 17.00-18.00 uur. Het
voordeel is nu wel dat alle Streetdance-lessen achter elkaar gegeven worden en
dat doorstroming naar de volgende leeftijdscategorie naadloos kan verlopen.

Tijdens de Kerstmarkt
hebben de Streetdance
groepen weer een
spetterend optreden
verzorgd op het
Dorpsplein!

De Grote Clubactie
De Grote Clubactie 2017 is een groot succes geweest! Er zijn dit najaar 331 loten
verkocht. De netto opbrengst is 758.60 euro. De opbrengst was aanzienlijk hoger
dan vorig jaar toen 286 loten verkocht werden. Met de opbrengst van de actie
zullen twee nieuwe gymblokken aangeschaft worden ter vervanging van de oude
blokken die onlangs afgekeurd zijn.
De meeste loten zijn dit jaar verkocht door respectievelijk Indy Wallbrink (46
loten), Mila van der Linde (28 loten) en Gilana Spronk (25 loten). Deze leden
hebben allemaal een cadeaubon van Bart Smit gekregen voor hun inzet.

Eén van de gymblokken in gebruik bij de brug

Sjors Sportief
Na de succesvolle AH-actie komt de gemeente Westervoort met een initiatief,
Sjors Sportief, om kinderen meer aan het sporten te krijgen. Alle
sportverenigingen in Westervoort zijn uitgenodigd om hun activiteiten te
promoten in een activiteitenboekje wat afgelopen week op alle
basisscholen in Westervoort uitgedeeld is.
Kinderen kunnen zich inschrijven voor
de diverse activiteiten uit het boekje.
Gymnastiek vereniging ALDO doet mee
met de volgende 4 activiteiten in de
maanden maart en april:
- Gym Uniek (4-8 jaar)
- Turnen (4-6, 7-8 en 9-12 jaar)
- Freerunning (6-9 en 10-12 jaar)
- Streetdance (5-9 en 10-12 jaar)
We hopen dat veel kinderen zich zullen
Inschrijven voor één van de activiteiten.

ALDO meisjes naar de eerste voorronde in de 5de
divisie turnen
Zaterdag 13 januari vond in Doetinchem de eerste voorronde plaats van de 5de
divisie turnen. Van ALDO deden hier 4 meisjes aan mee. Alle vier de meisjes
turnden voor het eerst een divisie hoger.
Bij pupillen 2 D2 deed Gilana Spronk mee. Zij turnde een nette balk- en
vloeroefening. Helaas kwam ze bij het onderdeel sprong niet goed uit waardoor
ze maar 1 keer heeft gesprongen. Dit kostte haar veel punten. Uiteindelijk werd
zij 22ste met een totaal van 39.550 punten.
Bij Jeugd 1 D2 was een groot deelnemersveld. Mara Tacke werd met 34.950
punten 34ste , Didi Bongers met 48.350 punten 30ste . Demi van der Veen
vergat helaas 1 onderdeel op vloer, dit kostte haar 2 punten. Zij werd 21ste.
Met sprong eindigde zij op een mooie 2de plaats.
De volgende wedstrijd vindt op 3 maart plaats in Winterswijk

Eerste plaatsingswedstrijd 6de divisie voor 7
meisjes van ALDO
In Doetinchem vond op 20 januari de eerste voorronde plaats van de
persoonlijke kampioenschappen turnen voor dames district Oost-Gelderland, 6
de divisie. Het was voor de meeste meisjes de eerste keer dat ze meededen met
een wedstrijd.
Voor Marit Bohmer en Anna van Reenen was het de eerste wedstrijd die zij
turnden, zij deden mee in de categorie Pupil 2 D3. Heel spannend, ze hebben
een goede wedstrijd geturnd. Marit is 14de geworden en Anna behaalde een
15de plaats. Ook voor Nessa Dekker was het de eerste keer dat zij mee deed
aan een wedstrijd. Zij turnde in de categorie Jeugd 1 D3 een goede wedstrijd en
eindigde op een 15de plaats.
Iris Visser en Maartje Rondon hebben vorig jaar al wedstrijden geturnd. Dit jaar
deden zij mee in de categorie Pupil 1 D3. Iris eindigde op een 11de plaats en
Maartje werd 14de . Ook deze meisjes hebben een mooie wedstrijd laten zien.
Nika Dekker en Mila van Erve zijn de jongste deelnemers van de dag. Ook voor
deze meisjes was het de eerste keer dat zij meededen aan een wedstrijd. Bij de
categorie Instap D3 hebben zij een mooie wedstrijd laten zien. Nika werd 10de
en Mila eindigde op een 17de plaats.

Wedstrijden seizoen 2017-2018
Onderstaand een overzicht van de wedstrijden waarvoor de selectiemeisjes dit
jaar weer ingeschreven zijn.
Datum:
03-03-2018
14-04-2018
26-05-2018
10-03-2018
07-04-2018
02-06-2018

wedstrijd:
2de voorronde 5de divisie
3de voorronde 5de divisie
Finale 5de divisie
2de voorronde 6de divisie
3de voorronde 6de divisie
Finale 6de divisie

Plaats:
Winterswijk
Doetinchem
Winterswijk
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem

Lesoverzicht per 15 februari 2018
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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
Leonieke Kock

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
Tiener Jazz/Streetdance
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

E-MAIL:
aldo@aldo-westervoort.nl
Website
www.aldo-westervoort.nl

