Juni 2022

Beste ouders/verzorgers/sporters,
Het seizoen is alweer bijna afgelopen. De laatste les is op zaterdag 9 juli 2022. Daarna gaan we
genieten van een mooie zomervakantie.
De lessen starten weer gelijk met het schooljaar namelijk op maandag 22 augustus 2022.
Namens bestuur en leiding wensen wij jullie allemaal een hele fijne vakantie.
Selectie wedstrijden
Op zaterdag 23 april zijn er ook weer wedstrijden geweest voor de diverse turnsters van de selectie
in Amersfoort. Ook hier zijn er weer mooie resultaten behaald. Naast twee gouden medailles ook nog
3 bronzen plakken. Ook alle andere turnsters van Gym&Move hebben een goede wedstrijd gedraaid.

Onderlinge wedstrijd Gym & Move
De jaarlijkse Onderlinge Wedstrijd van Gym&Move was een groot succes!
Heeft u ook zo genoten van de gezellige sfeer? Alle turnsters, jong en oud, recreatieleden en
selectieleden hebben op zaterdag 14 mei allemaal hun mooiste oefeningen laten zien. Een grote
groep vaste vrijwilligers en daarnaast ook aantal vrijwilligers die zich voor deze dag hebben
opgegeven hebben er voor gezorgd dat deze dag soepeltjes heeft kunnen verlopen. Onze grote dank
daarvoor.
Leuk om te zien dat er ook oud-turnsters, oud-trainsters en andere oude bekenden ons hebben
bezocht deze dag.
Wilt u nu ook bij zo’n gezellig team van vrijwilligers horen? Dat kan natuurlijk! Naast
bestuursleden die met ons mee willen denken en willen praten over het turnen en de toekomst van
Gym&Move zoeken wij ook mensen die ons willen ondersteunen tijdens activiteiten. Dat neemt
voor ons als bestuur weer werk uit handen. Krijgt u zin om ons te helpen?
Graag aanmelden bij bestuurgymenmove@gmail.com

Juni 2022

Rooster Gym & Move 2022-2023
Er wordt momenteel achter de schermen hard gewerkt aan het nieuwe rooster voor volgend seizoen.
Zodra alle lesuren ingepland zijn en het rooster rond is, laten we dit aan u weten per mail. De
turnsters van de selectie zullen bericht krijgen in de Whatsappgroepen, wanneer er voor iedereen
weer een goed plekje is gevonden.

