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Agenda/mededelingen
-

29 juni algemene ledenvergadering
8 juli clubkampioenschappen
8 juli geen ouder-peuter gym ivm clubkampioenschappen
Bezoek ook eens onze website: www.aldo-westervoort.nl voor alle
informatie en leuke foto-impressies

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Gymnastiekvereniging ALDO
Donderdag 29 juni 2017 om 20.15 uur in De Nieuwhof
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2016
Toelichting Secretarieel Jaarverslag 2016
Toelichting Financieel Jaarverslag 2016
Goedkeuring Jaarverslag 2016 door de leden
Begroting 2017-2018
Rondvraag
Sluiting

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

Clubkampioenschappen 2017
Op 8 juli worden weer de tweejaarlijkse clubkampioenschappen van ALDO
gehouden. We beginnen die dag rond 9.30 uur met de recreanten. Rond 11.30
uur zal een demonstratie gegeven worden door de Freerunning groep van Jill
Groeneveld en na de middagpauze zullen de Jazz/Streetdance groepen van
Claudia de la Croix een optreden verzorgen. Hierna worden de wedstrijden
vervolgd met de (voor)selectie turnsters. We hopen de dag rond 16.30 uur af te
sluiten.
Alle deelnemers krijgen via de technische leiding nog bericht hoe laat ze aan de
beurt zijn. Iedereen is natuurlijk de hele dag welkom.
Via de mail zal het definitieve programma nog verspreid worden.

Onderhoud materialen
Zaterdag 20 mei hebben verschillende mensen van de technische leiding en het
bestuur de handen flink uit de mouwen gestoken en het ALDO materialenhok in
De Nieuwhof schoongemaakt en opnieuw ingedeeld.

VAKANTIES
2de Pinksterdag:
5 jun 2017
Zomervakantie:
17 jul 2017 t/m
26 aug 2017

Met het geld van de Grote Clubactie en de Sponsorloop van vorig jaar is een
nieuwe hoes aangeschaft voor de dikke groene valmat en voor de balk. De
nieuwe hoes voor de valmat was op tijd binnen gekomen en deze werd tijdens
de opruimdag gelijk vervangen. De hoes voor de balk is afgelopen week binnen
gekomen en is maandag om de balk gedaan. Met de nieuwe hoezen om de mat
en balk kan weer goed en veilig geturnd worden.
Voor het jaarlijkse onderhoud en de keuring van het materiaal heeft ALDO
onlangs een contract afgesloten met Janssen&Fritsen om de materialen in top
conditie te houden en de veiligheid van de gebruikte materialen optimaal te
waarborgen.

Sponsoring SIDN
Als je wilt weten of het gaat regenen, dan kijk je op buienradar.nl. Wil je een file
vermijden, ga dan naar vanAnaarBeter.nl.
En voor informatie over ALDO neem je een kijkje bij www.aldo-westervoort.nl.
Dit zijn allemaal voorbeelden van .nl (spreek uit: punt en el) domeinnamen. Deze
namen worden centraal geregistreerd bij SIDN (www.sidn.nl), het bedrijf waar ik
werk. Er zijn inmiddels meer dan 5,5 miljoen .nl domeinnamen geregistreerd. Ook
maakt SIDN zich sterk voor een veiliger Internet.
En elke medewerker van SIDN mag ieder jaar €500 besteden aan een zelf aan te
wijzen maatschappelijk doel. Dit jaar heb ik gekozen om ALDO te sponsoren. En
omdat een collega 'zijn' geld ook erbij wilde leggen, heeft SIDN hiervoor onlangs
€1000 overgemaakt naar ALDO, goed voor de aanschaf van een dempingsmat én een
turnmat.
Maar al maakt iedereen volop gebruik van .nl domeinnamen, van SIDN hebben maar
weinigen gehoord. Daarom stelt SIDN het erg op prijs als we bij de sponsoring ook
iets vertellen over ons bedrijf. Daar maak ik bij deze graag gebruik van.
Tenslotte wens ik iedereen veel plezier en succes met de nieuwe matten!
Hartelijke groet,
Anne van Bemmelen

Een nette landing op de nieuwe dempingsmat!

Wedstrijdverslagen Finale 6de Divisie
Finale turnen voor meisjes van ALDO
Zaterdag 6 mei vond in Winterswijk de finale plaats van de 6de divisie. Van ALDO
hadden zich hiervoor 6 meisjes geplaatst. Voor drie van deze meisjes (Gilana, Didi
en Lurds) was het het eerste jaar dat zij wedstrijden turnden. Een knappe prestatie
dat ze al een finaleplaats hadden behaald.
Zara Hageman had zich wel geplaatst maar kon helaas deze wedstrijd niet
meedoen.
Bij de pupillen 1 eindigde Gilana Spronks op plaats 35 met 50.400 punten.
Demi van der Veen en Didi Bongers turnden bij pupil 2. Didi eindigde met 51.225
punten op plaats 13, en Demi greep met 53.700 punten, net als in de voorronde,
net naast de medailles. Zij werd 4de.
Bij de jeugd deed Lurds Patty mee. Lurds werd met 44.650 punten 17de
Blythe Naarden turnde bij de junioren in niveau H, en eindigde met 38.800 punten
op de 12de plaats.

Finale 5de Divisie
Ikram Peelen had zich geplaatst voor de finale van de 5de Divisie op 13 mei 2017 in
Doetinchem. Helaas kreeg zij een blessure op de laatste training voor de
wedstrijden en kon daardoor niet meedoen.

Heerlijk herkenbare verhalen voor echte turnfans!
Lees je graag, dan is dit je kans om leuke boekjes over turnen te lezen!
In juni verschijnen weer twee nieuwe boeken van de turnserie 'Sanne', getiteld
'Sanne in de selectie' en 'Sanne waagt de sprong'. Vervolgens komt in het najaar
een splinternieuw verhaal op de markt, namelijk 'Sanne op de ski's'.
Het is een sportmoment dat niemand snel zal vergeten: op maandag 15 augustus
2016 schreef turnster Sanne Wevers Olympische geschiedenis: ze behaalde voor
Nederland een gouden medaille op het onderdeel balk. Schrijfster Paula van
Manen had duidelijk een vooruitziende blik: zij schreef een turnboekenserie over
Sanne, een meisje dat alles op alles zet om de turntop te bereiken. Perfect voor
jonge turnfans van 8-12 jaar.

Deze boeken zijn al eerder verschenen, maar worden nu opnieuw uitgebracht.

Lesoverzicht per 1 juni 2017
Groep
Special Gym

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
Freerunning 6-12+ jaar
Meisjesgym 6-8 jaar
Meisjes turnen 7-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Dames/heren gym
Dames FitGym

november 2015

zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
maandag

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.30 - 14.30
18.00 - 19.00
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
Jill Groeneveld
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Inge de Wit
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

Street-dance 5 jaar en ouder
Street-dance 9 jaar en ouder
Tiener Jazz/Streetdance
Dames Jazz

woensdag
donderdag
donderdag
dinsdag

13.30 - 14.30
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
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