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ZET ALVAST IN JE AGENDA…
12 nov. | Springwedstrijd
Niveau D, Bodegraven

19 nov. | Springwedstrijd
Niveau C, Zoetermeer

26 nov. | Sinterklaasfeest
Om 13.00 uur in de gymzaal aan de
Franshalsstraat. Meer informatie
over inschrijving volgt in de les.

28 nov. | Ledenvergadering
Om 20.00 uur in de Waterkanten

Zorg dat je er bij bent!
De FIT jaarvergadering voor alle leden of ouders van jonge leden is dit
jaar op maandag 28 november 20.00 uur in de vergaderzaal van sporthal
De Waterkanten.
Zoals altijd blikken we terug op het afgelopen jaar. Hoe staat het moet
onze financiën? Hoe gaan de lessen en welke resultaten worden er
geboekt? En we kijken vooruit: wat willen we dit seizoen bereiken? Is het
nodig om de contributie aan te passen? Welke wensen hebben leden,
leiding en bestuur? Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om
vragen te stellen aan het bestuur en mee te denken met het reilen en
zeilen binnen onze vereniging.

Oproep nieuwe bestuurs- en/of commissieleden
Het bestuur van Fit bestaat momenteel uit 3 personen. Ton Wildenburg (voorzitter) Susan Schoone (secretariaat) en
Marja Meeuwenoord (penningmeester). Dit is de absolute minimumbezetting van onze vereniging. Wij kunnen met
deze bezetting onze vereniging draaiende houden met medewerking van de leiding, maar tijd voor extra activiteiten
hebben wij niet.
Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe bestuurs- of commissieleden om ons te ondersteunen. Wil je ons wel
helpen maar wil je geen bestuurslid worden dan kan dat ook, dan kom je in een commissie. Wij zoeken een bestuurslid
voor algemene zaken en iemand voor sponsoring en collectes. Vooral bij sponsoring en collectes laten we nu geld liggen
omdat wij niet de tijd hebben om hier achteraan te gaan. Zo ook de collecte voor het Anjerfonds, als we daar op korte
termijn niemand voor vinden moeten we daarmee stoppen. Op deze manier laten we veel geld liggen dat we altijd
gebruiken voor nieuwe of vervangende materialen.
Dus WIE wil met ons meedenken en komen helpen? Wij vergaderen ongeveer één avond in de maand. Zonder
vrijwilligers kan FIT niet blijven draaien!
Voor opgeven of meer informatie kun je terecht bij: Ton Wildenburg: per mail via: voorzitter@fillisse.nl of via. 06-4226
2526. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met één van de andere bestuursleden.

Tip: kom naar het Univé Gym Gala
Over 2 maanden is het zover, de jubileumeditie van het Univé Gym
Gala ‘A Touch of Gold’. Op 29 december in de Ziggo Dome met een
middag- en avondvoorstelling. Het belooft een spetterende show te
worden met o.a. onze olympische turnhelden en ruim 20 top acts
op het gebied van acrobatiek, dans en showsport. Tickets zijn te
koop op: www.gymgala.nl.

Welkom Jente!

Jente is op 9 augustus geboren. Ze is de dochter van Lindy en Robert van Ruiten.
Je kent Lindy ongetwijfeld als voormalig leiding, selectielid en lid van de jeugd- en
recreatiecommissie. Al jarenlang verzorgt ze de PR van onze vereniging. Daarbij
kun je denken aan nieuwsberichten voor de krant, berichten op social media en
deze nieuwsbrief. Ook fotografeert ze op wedstrijden en evenementen van Fit.
Jente heeft inmiddels al kennis gemaakt met de evenwichtsbalk. Je kunt er niet
vroeg genoeg mee beginnen ;-)

Wat een feest!
Grote kans dat je er zelf bij was: ons
gymfeest tijdens de Harddraverijweek in
Lisse. Er kwamen namelijk meer dan 190
kinderen gymmen, klimmen en klauteren.
Wat ons betreft weer een daverend succes!

Hoe was zomerkamp?
Afgelopen zomer ging weer een heel aantal leden naar het
KNGU Zomerkamp in Beekbergen. Zo ook Liël & Daniëlle:
‘Wij zijn dit jaar op zomerkamp geweest. Dit was de
tweede keer dat we samen zijn geweest. Wij hebben
gekozen voor turnkamp. Ook kan je op freerun-, dans- of
gewoon zomerkamp. Je slaapt in een tent waar maximaal
10 kinderen in kunnen liggen. Als je turn-, freerun- of
danskamp kiest ga je 2 uur per dag sporten. Als je gewoon
zomerkamp doet, doe je een extra spelletje in plaats van
twee uur sporten. Het kamp is ingedeeld in verschillende
leeftijdsgroepen. Dit zijn de sjoka’s, joka’s, tika’s, mika’s en
de ouka’s. Wij zaten dit jaar voor het eerst bij de mika’s,
wat we erg leuk vonden. Bij de mika’s heb je 2 activiteiten
wat je pas vanaf die leeftijdsgroep doet, namelijk op
dinsdag naar pampus (een discotheek in de buurt) en op
donderdag naar Apeldoorn. Het zomerkamp was ook dit
jaar weer erg leuk!’

Handige heren!
De heren van de Fit-actief!-les op zaterdagochtend hebben
in de opslagruimte naast de zaal extra opbergruimte
gemaakt. Er zijn hoge legplanken aan de muur gemonteerd.
Hierdoor staat er minder materiaal op de vloer.
Inmiddels hebben we toestemming voor nog wat meer
meters, zodat de overvolle FIT-kast wat minder vol wordt.
Wij "de fitte heren" zijn trots op ons werk. Ook dat is dus al
een reden om alles wat je gebruikt weer netjes op te ruimen
waar het hoort!

TIP: Zet alvast in je agenda!
De onderlinge wedstrijden van Fit
worden dit seizoen gehouden op
zaterdag 21 januari in de sporthal van De
Waterkanten.
Ga jij de uitdaging aan met je
sportvriendjes en – vriendinnetjes? Je
kunt nu alvast starten met trainen; jouw
leiding weet precies hoe jouw oefeningen
er uit moeten zien. Succes!

Doe je dit jaar weer mee met de Grote Clubactie?
Hoe meer loten we verkopen, hoe meer leuks we aan kunnen schaffen! Zo worden binnenkort een flik-flakker,
een balkverbreder en een hindernistuin besteld van het geld dat we vorig jaar bij elkaar gespaard hebben.
Lever je Grote Clubactie boekje in bij je juf of meester vóór 5 november. Voor de 3 beste verkopers heeft Fit leuke
prijzen klaar liggen!
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