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Agenda/mededelingen

Elders in deze nieuwsbrief stellen de kandidaat-bestuursleden zich voor.



Juryleden gezocht



Met vriendelijke groet,
Bestuur ALDO

Vakanties
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8.

Agenda
Opening
Mededelingen
Kandidaatstelling Peter Janssen en Paul de Wit als bestuursleden
Benoeming Peter Janssen en Paul de Wit als bestuursleden
Verkiezing van Peter Janssen als voorzitter
Rondvraag
Sluiting

Even voorstellen
Bestuursleden
 Leo Groen
Penningmeester/
Ledenadministratie



Marije Hendriks

Wedstrijdsecretariaat



Liesbeth Horstmann

Algemeen bestuurslid



Sabrine Groeneveld

Algemeen bestuurslid



Hans Mattijssen

Algemeen bestuurslid

Jill Groeneveld – Technische Leiding ALDO
Ik ben Jill Groeneveld en ik ben 18 jaar. Ik woon met mijn vader, moeder en
zusje in Duiven. Ik zit in het derde jaar van het CIOS en op deze opleiding heb ik
vorig jaar mijn turnlicentie van de KNGU behaald. Ik heb zelf ook altijd bij ALDO
geturnd bij de selectie.
Ik ben twee jaar geleden begonnen met het lesgeven bij ALDO. Ik gaf toen les
aan de voorselectie en ik heb stage gelopen bij de jongensgroepen. Nu is mij
gevraagd de verschillende meisjes recreantengroepen in de leeftijd van 7-16
jaar, de jongensgroepen en de (voor)selectie les te geven. Hier ben ik zeker heel
erg blij mee!
Als je vriendjes of vriendinnetjes hebt die graag willen turnen dan zijn ze meer
dan welkom.
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Paul de Wit – kandidaat bestuurslid
Ik wil me graag even voorstellen als kandidaat bestuurslid voor ALDO. Mijn
naam is Paul de Wit en voor een aantal van jullie zal ik geen onbekende zijn. Ik
ben namelijk met Inge getrouwd die al vele jaren de selectie lesgeeft. Daarnaast
ben ik tussen 2002 en 2009 actief geweest binnen ALDO, eerst als
wedstrijdsecretaris en later als secretaris. Waarom heb ik me weer aangemeld
voor een bestuursfunctie? Ik wilde graag weer een steentje bijdragen aan het
reilen en zeilen van de Westervoortse gemeenschap en ALDO had behoefte aan
bestuursleden. Ik wil graag de functie van secretaris gaan vervullen en hoop
vanuit die rol de grote lijnen binnen de vereniging te bewaken. Tot ziens op de
algemene ledenvergadering.

VAKANTIES
Herfstvakantie
26-10-2015 t/m
31-10-2015
Kerstvakantie
21-12-2015 t/m
02-01-2016
Voorjaarsvakantie
08-02-2016 t/m
13-02-2016
2de Paasdag
28-03-2016
Koningsdag
27-04-2016
Meivakantie
02-05-2016 t/m
14-05-2016
2de Pinksterdag
16-05-2016
Zomervakantie
25-07-2016 t/m
03-09-2016

Er wordt op
deze dagen GEEN
les gegeven

Peter Janssen - kandidaat voorzitter
Ik heet Peter Janssen, ben 49 jaar en woon hier in Westervoort sinds 1992. Ik
ben getrouwd met Saskia en heb een zoon van 17 en een dochter van 15.
Omdat ik het verenigingsleven binnen Westervoort belangrijk vind, wil ik daar
ook een bijdrage aan leveren. Binnen ALDO heb ik in het verleden (2003 t/m
2010) al de functie bekleed als penningmeester maar kon dit toen niet meer
combineren met mijn werk. Dit is nu gelukkig niet meer het geval en dat is dan
ook de reden om mij weer kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Indien
ik gekozen wordt, is mijn streven om met het bestuur en de technische leiding
ALDO toekomstbestendig te maken en te houden zodat iedereen met plezier
zijn of haar sport beoefent, traint of vrijwilligerswerk uitoefent.
Met vriendelijke groet,
Peter Janssen.

Bijdrage wedstrijdkosten selectiemeisjes
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 mei 2015 is de
begroting voor het komende seizoen besproken. Het wedstrijdgeld (de kosten
die de vereniging maakt om mee te kunnen doen aan wedstrijden) is hoog en
dit zou de vereniging financieel in problemen kunnen brengen. De vereniging
ziet zich genoodzaakt hier iets aan te doen. Voor deze hoge kosten wil ALDO
niet alle leden laten opdraaien. Daarom zal ALDO deze kosten 50/50 verdelen.
Dit betekent dat 50% van de wedstrijdkosten zullen worden doorberekend naar
de selectiemeisjes. Door de kosten te delen, komt ALDO de selectiemeisjes
tegemoet. De andere helft wordt dus nog door ALDO betaald. Er volgt zsm.
nadere informatie over hoe hoog de kosten zijn en wanneer deze verrekend
zullen worden.
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Lesoverzicht per 21 september 2015
Groep
Meisjes selectie

Dag
maandag

Lestijd
18.00 - 20.00

Dames FitGym
Jongens turnen 5-8 jaar
Jongens turnen 9-12+ jaar
Kleutergym 4-6 jaar
Meisjesgym 6-8 jaar
Meisjes turnen 7-12 jaar
Meisjes turnen 9-16 jaar
Meisjes voorselectie
Dames/heren gym
Meisjes selectie

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag

20.00 - 21.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
15.30 - 17.30
19.00 - 20.00
16.30 - 18.30

Street-dance 4-6 jaar
Street-dance 7-11 jaar
Tiener Jazz/Streetdance
Dames Jazz
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar
Ouder-peuter gym 2-4 jaar

woensdag
woensdag
donderdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

13.15 - 14.00
14.00 - 15,00
19.30 - 20.30
19.30 - 21.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

Leiding
Inge de Wit
Jill Groeneveld
Leonieke Kock
Veronique Geurds
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Anneke Groen
Anneke Groen
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Jill Groeneveld
Inge de Wit
Inge de Wit
Jill Groeneveld
Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Claudia de la Croix
Miriam Tutuarima
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet
Hermien Bergervoet

De contactgegevens van de technische leiding staan vermeld op www.aldowestervoort.nl

Grote Clubactie 2015
De Grote Clubactie gaat zaterdag 19 september van start. Hiervoor zijn in de
week van 14 tot 19 september verkoopboekjes uitgedeeld met begeleidende
brief. De uiterlijke inleverdatum van de verkoopboekjes is 16 november 2015.
Eerder mag natuurlijk ook. Laten we er met z’n allen een geslaagde actie van
maken! De trekking van de loten is op 10 december 2015.

Agenda/mededelingen
- Maandag 7 december is er geen les ivm de vrijwilligersavond van de gemeente
- De foto’s van de Clubkampioenschappen 2015 staan weer op de website

Juryleden gezocht
Om mee te kunnen (blijven) doen aan de selectiewedstrijden zijn wij dringend
op zoek naar juryleden.
Zoals elk jaar doen we ook dit jaar mee met de selectiewedstrijden van de 5de en
6de divisie. Als deelnemende vereniging moeten wij juryleden aanleveren.
Helaas hebben we op dit moment geen juryleden. Hiervoor zoeken we mensen!
Wat doet een jurylid?
− Je volgt een kosteloze jurycursus, die uit een online cursus en 3 bijeenkomsten
bestaat.
− Aan het begin van het wedstrijdseizoen kun je aangeven welke wedstrijden je
zou kunnen jureren. Een wedstrijd bestaat uit een juryoverleg en minimaal 2x2
uur jureren.
− Je ontvangt reiskostenvergoeding en een vergoeding per wedstrijdronde van
€7,50.
De juryleden die wij zoeken zijn:
- Enthousiast, fan van de sport!
− Betrokken bij de vereniging, of dragen ALDO een warm hart toe
− Hebben verantwoordelijkheidsgevoel
− Hebben een goed visueel vermogen en kunnen snel inschatten/ beoordelen
− Werken nauwkeurig
Gevolgen bij ontbreken van juryleden
Wanneer ALDO geen juryleden heeft voor de wedstrijden, krijgt de vereniging
een boete. Deze boete kan oplopen tot meer dan €400,00 euro, afhankelijk van
het aantal turnsters. Het is dus van groot belang dat de vereniging nieuwe
juryleden krijgt!
Vandaar onze dringende oproep aan u om mensen te vinden die de jurycursus
willen gaan volgen!
Wij zouden het enorm waarderen wanneer u de jurycursus wilt gaan doen.
De jurycursus brengt geen kosten met zich mee! Aan het einde van het seizoen
ontvangt u van ALDO een cadeaubon voor uw inzet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije Hendriks of de
leiding van de selectie
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