Nieuwsbrief
Algemene Gymnastiekvereniging Fit
februari 2013
Woordje van het bestuur
Wil je op de hoogte blijven van het laatste
nieuws, recente foto´s en evenementen van
onze gymnastiekvereniging? Ga dan naar:
www.facebook.com/fitlisse

advertentie

‘Het nieuwe jaar is alweer in volle gang; iedereen
is lekker aan het trainen. De jubileumdag van 15
december zit nog vers in onze gedachten. De
foto’s kun je nog eens rustig bekijken op de
website.
Maar de festiviteiten zijn nog niet helemaal
afgelopen. Er staat nog een reünie op de planning
voor leiding, bestuursleden en vrijwilligers van
vroeger en nu. Nu hebben we voor de
jubileumdag al heel wat mensen weten te
traceren, maar wellicht zijn wij nog mensen
vergeten.
Dus ben jij of ken jij iemand die veel voor onze
vereniging heeft betekend? Laat het ons dan
weten, dan kunnen we voor een uitnodiging
zorgen. Stuur een e-mail naar
susanschoone@live.nl.’
Susan Schoone – Algemeen bestuurslid

Kennismaken met…
Drie lenige turnkinderen met een actieve moeder die jurylid is en nu ook een vader die
sinds 1 januari voorzitter van de gymnastiekvereniging is. Wat een Fit-familie!
In deze nieuwsbrief een interview met onze nieuwe voorzitter: André Havenaar.
Waarom ben je in het bestuur van Fit gegaan?
‘Als de rest van het gezin zo met Fit bezig is, dan hoor je nog wel eens wat. Zo vernam ik
dat Fit op zoek was naar nieuwe bestuursleden. Ik vind Fit een leuke, goede vereniging,
dus besloot ik mij aan te melden.’
Heb je al ideeën voor de toekomst?
‘Ik denk dat we er eerst aan moeten werken om de lesuren voller te krijgen. De vaste kosten worden dan beter
verdeeld. Zeker nu we elk jaar te maken hebben met een hogere huur voor de gymzalen. Ik denk dat het wel moet
lukken om meer leden te werven. We hebben een goede groep vrijwilligers en een bevlogen team van vakkundige
leiding. Als ik zie wat er met het jubileum georganiseerd is, dan doe ik daar mijn petje voor af. Wat meer bekendheid
in Lisse zou goed zijn. We scoren al goed met optredens en staan regelmatig in de weekbladen. Maar laten we eens
kijken hoe we grotere groepen kunnen benaderen, zoals scholen.’
- lees het vervolg op de achterkant -

Benieuwd naar lesroosters, wedstrijduitslagen en actueel nieuws? Meer informatie over onze
gymnastiekvereniging vind je op onze website: www.fitlisse.nl en op www.facebook.com/fitlisse

OP DE AGENDA…

Goud voor Wilbert en Rick

16-24 feb. | Vakantie
Geen lessen, met uitzondering van
selectiegroepen.

1 mrt. | Sportgala Lisse
Poelhuys Lisse

2 mrt. | Turnwedstrijden
e

Amsterdam, Senior 7 divisie, Jeugd
de
de
4 en 5 divisie.

9 mrt. | Turnwedstrijden
Amsterdam, Senioren & junioren
de
de
6de
4 , 5 en
divisie.

23 mrt. | Turnwedstrijden
Amsterdam, Pupil 1 & s, 4

de

divisie.

30 mrt. | Turn- en Fundag

Tijdens de eerste regionale wedstrijd van het kalenderjaar,
op zaterdag 19 januari, pakten turners Rick Poelman en
Wilbert Dekker beiden de overwinning.
In Alphen aan/den Rijn kwamen turners uit de hele regio samen om hun
kracht en techniek te tonen op de turntoestellen voor heren. In het heren
turnen worden zes oefeningen uitgevoerd op de verschillende toestellen:
vloer, voltige, ringen, sprong, brug en rek. Zij hebben dus in vergelijking
met het dames turnen meer én deels andere toestellen.
De jongens trainen in de selectiegroep. Zij namen deel in hun eigen
niveau en leeftijdscategorie. Wilbert Dekker won de regionale
turnwedstrijd in de leeftijdscategorie Junior 2 (niveau 10). Een
puntentotaal van 52,9 leverde hem een gouden medaille op. Ook in de
categorie Senior (niveau 9) versloeg Rick Poelman zijn tegenstanders uit
de regio. Zijn puntentotaal van 57,45 was meer dan voldoende voor een
eerste plaats.

Sporthal De Wasbeek, Sassenheim.

April | Kijkles
In de eerste week van april mag
publiek een kijkje nemen in de les.
Schoenen uit graag!

April | Vriendjesmaand
In de maand april mag een vriendje
of vriendinnetje gratis proeflessen
volgen.

Wilbert Dekker (Iinks) en Rick Poelman (rechts)

Kennismaken met…
(het vervolg)
Wat doe je in het
dagelijks leven?
‘Ik vind dat ik mooi
werk heb, met veel
afwisseling. Ik begeleid
projecten in weg- en
waterbouw van begin tot eind. Veel
regelen, bespreken en sturen op een
mooi eindresultaat. Als het af is,
verhuis ik naar een volgende klus.
Meestal zijn het gemeenten waar ik
voor werk. Leuk is ook dat ik overal
kom.’
Doe je zelf nog aan sport?
‘Niet zoveel meer. Vroeger heb ik aan
volleybal gedaan. Tegenwoordig dart ik veel. Maar mijn conditie is goed hoor, want ik doe veel aan onderwatersport: duiken. Samen met mijn vrouw Kirsten heb ik alle wereldzeeën al gezien. De natuur onder water is
nog mooier dan erboven. En om te kunnen duiken, kom je op de mooiste plekken in de wereld met veel zon en
witte stranden!’
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