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Fit heeft je nodig!

ZET IN JE AGENDA…

Om de vereniging draaiende te houden hebben we jouw hulp nodig
Het bestuur bestaat nu uit een minimale bezetting van 3 personen, met daarnaast
de ledenadministratie. Dat moet nodig uitgebreid worden. Veel leuke dingen
blijven hierdoor liggen. Met jouw hulp kan daar verandering in komen.

19 t/m 23 juni- Kijkles
28 juni | Afsluitmiddag

Als je denkt dat je ons kan helpen om leuke en soms broodnodige dingen te
organiseren dan ben je van harte welkom! Je hebt geen speciale ervaring of
vaardigheden nodig. Met elkaar pakken we de dingen op die we leuk vinden en
aan kunnen. Denk aan speciale evenementen (jubileum, grote clubactie,
sinterklaasfeest, afsluitdag, playbackavond, kamp) tot de meer gewone dingen
zoals de bestuurstaken en de ledenadministratie.

30 juni – Einde van het
seizoen
1 juli – Demonstratie bij
zorginstelling Berkhout
1 juli – Vrijwilligers BBQ

Met name voor de ledenadministratie zoeken we iemand die dat per 1 september
wil overnemen. Maar het bestuur zelf heeft ook dringend uitbreiding nodig! Het
bestuur vergadert 1x per 1 a 2 maanden, leuk als je daar deel van wilt uitmaken,
maar veel taken kunnen ook heel goed georganiseerd worden vanaf de zijlijn.
Alleen of in kleinere groepjes of commissies.

1 sept. | Start van het
nieuwe gymseizoen

Kom jij deze gezellige club helpen te blijven bestaan?
Zonder bestuur is er geen vereniging. Interesse? Neem dan contact op met Susan
Schoone via susanschoone@fitlisse.nl of 06-54966390.

Bedankt vrijwilligers!
Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet afgelopen seizoen, organiseren we op
zaterdag 1 juli een vrijwilligers BBQ. Heb jij je ingezet voor Fit, maar de uitnodiging gemist?
Stuur dan een e-mail naar Susan Schoone (susanschoone@fitlisse.nl) voor alle details.
Want jij bent natuurlijk ook van harte welkom!

Fit bestaat binnenkort 45 jaar. Gaan we dat vieren?
In oktober is het alweer 45 jaar geleden dat Fit werd opgericht. Reden voor een feestje,
vinden wij! Er is zelfs al een commissie opgericht, maar die komen nog 1 man, vrouw,
jongen of meisje te kort. Kom jij onze jubileumcommissie versterken? Dan maken we er
met elkaar een écht Fit-feest van met turndemonstraties en volop sensatie. Je hoeft geen
ervaring te hebben met het organiseren van evenementen. Alle hulp is meer dan welkom!

Kom ook naar de Afsluitmiddag!
Om het seizoen feestelijk af te sluiten, organiseren we op woensdagmiddag 28 juni een
gezellige middag vol spelletjes voor onze leden vanaf 4 jaar. Meedoen? Meld je dan om
16.30 uur bij de gymzaal van De Waterkanten. Om 18.00 uur eten we met elkaar patat en
rond 18.30 uur eindigt het feestje. De kosten voor de Afsluitmiddag bedragen 3 euro per
kind. Je hoeft je vooraf niet op te geven.

Nieuw lesrooster

Mirjam van Delft stopt met lesgeven
‘Op zaterdag 1 juli - tijdens de
vrijwilligersbijeenkomst- nemen we afscheid
van onze trainster Mirjam van Delft. We vinden
het heel jammer dat ze bij ons weggaat maar
begrijpen dat het lesgeven bij Fit voor haar niet
meer te combineren is met haar gezin en
succesvolle eigen bedrijf als diëtist en
voedingsspecialist.

Wist je dat Fit momenteel per week 21
lessen geeft? Leiding en bestuur zijn
onlangs bij elkaar gekomen om deze
lessen voor komend seizoen ook weer
af te stemmen.
Het ziet er naar uit dat er wel ietwat
geschoven moet worden in de lessen.
Diverse uren zijn overvol. Er is een
keuze gemaakt tussen splitsen of
dubbele leiding.
Dat Fit het goed doet, blijkt wel dat er
voor diverse lessen wachtlijsten zijn.
Maar zaalbeschikbaarheid en
(on)voldoende leiding zijn de oorzaken.
Houd deze zomer je inbox in de gaten,
want we houden je per mail op de
hoogte!

Vele jaren hebben wij mogen genieten van haar inzet om met name
de selectiegroepen steeds weer klaar te stomen voor de wedstrijden.
Met veel succes overigens want de prijzen komen keer op keer mee
terug na de wedstrijden.
Mirjam heeft voor de lessen van Fit steeds een fijne balans weten te
vinden tussen leren en plezier hebben. We wensen Mirjam veel geluk
met haar gezin en succes in haar werk. En bedanken haar voor haar
inzet voor Fit.’
Namens het bestuur,
Ton Wildenburg

Uitslagen, uitslagen, uitslagen
Onze leden hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten. En dus hebben jullie
nog uitslagen tegoed. Een aantal opvallende resultaten op een rijtje:
Zahra Bierman won de regionale wedstrijden voor senioren 5de divisie in
Amsterdam. In 2017 is zij turnkampioen Zuid-Holland Noord!
Elisa Bierman en Lisa de Nooijer kwamen die dag ook in actie bij de junioren en veroverden beiden een
felbegeerde plaats voor de districtsfinale op 13 mei. Daar haalden zij een 13de en 17de plaats. En daar zijn we
reuze trots op!
En ook Mirthe van der Zon had zich naar de finale geturnd bij de 4de divisie, Jeugd 2. Zij eindigde in de
districtsfinale als 28ste. Knap hoor!
We hebben nog 1 finalist te gaan: Jael Ligtenberg. Op 17 juni komt zij nog in actie bij de 4de divisie, instap.
Op 1 april krijg zij al een medaille omgehangen in de plaatsingswedstrijden. Jael, we gaan voor je duimen!
En dan waren er nog de Turn- en Fundagen in Sassenheim. 16 van onze selectiemeisjes deden mee.
Nienke van der Zon ontving een zilveren medaille bij de Pupillen. Gaaf!
Ook Amber Ciggaar en Yfke van Gerven vielen die dag in de prijzen. Bij de meisjes 7 jaar R2 werden zij
respectievelijk 2de en 4de. Goed gedaan!
Afgelopen weekend kwam onze springselectie in actie bij het Nederlands Kampioenschap Groepsspringen
in Surhuisterveen. En met succes! Het senioren damesteam werd tweede op airtumbling. En het junioren
mixteam (bestaande uit jongens én meisjes) heeft een tweede en derde prijs gewonnen bij de toestellen
minitrampoline/pegasus en minitrampoline/tafel. Gefeliciteerd jongens en meiden!
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