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ZET ALVAST IN JE AGENDA…
11 dec. | Ledenvergadering
Om 20.15 uur in de Waterkanten

11-16 dec. | Kijklessen
Schoenen uit alsjeblieft.

?? juni | Jubileumshow
Fit bestaat dit seizoen 45 jaar!

Zorg dat je er bij bent!
De FIT jaarvergadering voor alle leden of ouders van jonge leden is dit
jaar op maandag 11 december om 20.15 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.

Driemaal prijs voor turn(st)ers Fit
Onze prijzenkast is deze maand weer goed aangevuld. Onze turnsters en
turners van de springselectie behaalden drie prijzen op de
Groepsspringwedstrijden in Noordwijk.
De afvaardiging op zaterdag 18 november bestond uit een team junioren
en een team voor 16 jaar en ouder. Bij de junioren lieten Nienke, Lynn,
Naomi, Kiëra, Sara, Emily, Noortje, Twan en Jake zien wat zij aan
oefeningen kunnen op basis van slechts anderhalf trainingsuur per week.
En met succes: zij haalden een derde plaats bij trampoline/pegasus.
Ook het team 16+ ging de strijd aan met de tegenstanders uit de regio.
Geen gemakkelijke opgave voor Melanie, Jennifer, Mirthe, Bo, Elisa,
Celine, Sophy en Noa, vanwege de hevige concurrentie. Toch wist het
team een tweede plaats te bemachtigen op trampoline én een derde
plaats op trampoline/pegasus.

Tip: kom naar het Univé Gym Gala
Over 1 maand is het zover, het Univé Gym Gala ‘A Touch of Gold’.
Op 29 december in de Ziggo Dome met een middag- en
avondvoorstelling. Het belooft weer een spetterende show te
worden met onze Nederlandse turnhelden én 100 andere
wereldsterren op het gebied van acrobatiek, dans en showsport.
Tickets zijn te koop op: www.gymgala.nl.

Kom jij ook naar de Kijkles?
Mam, wil je nog even blijven? Pap, als je mij straks ophaalt, kom je dan nog even
kijken? Je bent vast ook nieuwsgierig wat jouw kind op de gymlessen allemaal
leert. Fit vindt het natuurlijk fijn als er veel interesse is. Daarom willen wij als
vereniging ook regelmatig een kijkles inplannen. De volgende reeks is gepland in
week 50, van 11 t/m 16 december.

Wat een feest!
Grote kans dat je er zelf bij was: ons
gymfeest tijdens de Harddraverijweek in
Lisse. Er kwamen namelijk 185 kinderen
gymmen, klimmen en klauteren. Wat ons
betreft weer een daverend succes!

Kort nieuws
* De leiding van Fit gaat een cursus Eerste Hulp Bij Sport
Ongevallen volgen. Hoewel we weten hoe we veilig lessen
moeten begeleiden, is meer weten altijd beter.
* Op zaterdag 17 februari zijn er turnwedstrijden voor het
Duin en Bollenstreek district. De leiding moet nog
beslissen welke groepen er aan mee gaan doen.
* Achtergebleven voorwerpen blijven soms lang liggen.
Vanaf nu wordt alles wat niet te achterhalen is, bij de
informatiebalie van de Waterkanten afgegeven. Advies aan
alle ouders en leden: geef geen sieraden mee naar de
gymles en zet een naam in de turnschoentjes.

Onze kampioenen zijn alsnog gehuldigd
Lisa de Nooijer, Lonneke Haveman, Lusa Kaak, Melanie Brouwer, Rick
Poelman, Tom Brouwer, Wilbert Dekker en Zahra Bierman zijn 14
november in het zonnetje gezet door de gemeente Lisse. In 2016
werden zij viervoudig Nederlands Kampioen Groepsspringen én
tweede op het Nederlands Kampioenschap Airtumbling. Het team
ontving felicitaties, bloemen én een VVV-cheque van 250 euro.

Géén onderlinge
wedstrijden
Dit gymseizoen zijn er geen
Onderlinge Wedstrijden, zoals we
jaarlijks gewend zijn. Dit in verband
met het 45-jarig jubileum van onze
gymnastiekvereniging. Wél komt er
een spetterende jubileumshow aan
het eind van het seizoen. Zodra de
datum bekend is en de plannen
concreter zijn, laten we je dit
uiteraard weten.

Grote Clubactie… en de teller staat op 2083 euro
Trots zijn we op de voorlopige opbrengst van de afgelopen Grote Clubactie! Nog niet alle loten zijn ingevoerd,
maar de teller staat nu al op 2083 euro dat verdiend is aan de verkoop. Nu maar hopen dat er wat mooie prijzen
vallen op deze loten. Dankjulliewel!
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