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Beste leden,
Jammer genoeg mochten wij afgelopen maanden niet meer in de zaal trainen en werd er van ons
verwacht om ons flexibel en creatief op te stellen. Natuurlijk hopen we dat we snel terug de zaal in
mogen, maar tot die tijd zullen we voor enkele groepen online trainingen geven om onze
turnvaardigheden te onderhouden. Deze trainingen vinden wij (Gym&Move) heel leuk om te doen,
maar eigenlijk niet voldoende… Wij wilden graag nog wat extra’s bieden. Wisten jullie al dat wij elke
week leuke challenges en andere activiteiten posten op onze sociale kanalen? Op die manier kunnen
jullie ook in de vrije tijd leuke dingen oefenen. Neem eens een kijkje!
Facebook algemeen: Turnvereniging Gym&Move Leidsche Rijn
Facebook selectie: Selectie Gym&Move Leidsche Rijn
Instagram: @gymenmove
Wij zijn ontzettend benieuwd hoe jullie het er vanaf brengen met de challenges. Stuur gerust een
filmpje/foto naar de trainsters!
Tot snel en namens Gym&Move, Danielle

Ik ben Rianne Parmessar en ben tijdens de afgelopen digitale bestuursvergadering benoemd tot
algemeen bestuurslid van Gym en Move. Er is mij gevraagd om mijzelf kort voor te stellen. Ik ben al
jaren betrokken bij de vereniging omdat mijn oudste dochter turnt en assisteert bij Gym en Move. Ik
woon samen met mijn man en twee dochters in De Meern. Ik werk als activiteitenbegeleider in de
ouderenzorg. In mijn jonge jaren heb ik zelf in Nieuwegein geturnd en voel mij daardoor extra
betrokken bij deze sportvereniging. Omdat de vereniging niet zonder ouderhulp kan draaien heb ik
enkele jaren als jurylid mijn bijdrage geleverd en nam ik regelmatig deel aan de ledenvergaderingen.
Nu zag ik in de nieuwsbrief van Januari de oproep vanuit het bestuur. Ik twijfelde natuurlijk geen
moment en bood aan mijn hulp te verlenen. Ik hoop hen te kunnen ondersteunen in het meedenken
en organiseren van de diverse werkzaamheden/ activiteiten. Omdat er op dit moment geen enkele
ouder in het bestuur zit (wel andere bestuursleden die betrokkenheid hebben bij de vereniging) zou
ik het erg leuk vinden als er nog één of meer ouders zich aanmelden. Op dit moment is het een gekke
tijd maar ook nu het juiste moment om meer betrokken te raken bij de vereniging en te overleggen
wat er nu of straks weer mogelijk is!! Hopelijk tot gauw bij een volgende online vergadering.

