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1, 2, 3... Prijzen met springen!
Op zaterdag 6 november 2021 was het feest voor het jeugdteam
van de springselectie van Fit. Het team deed mee op niveau D met
de springwedstrijden van rayon Zuid-Holland Noord in Bodegraven
en nam meerdere prijzen mee naar huis! Het jeugdteam (10-12 jaar)
bestaat uit Esmee Breedijk, Yfke van Gerven, Manou Kuyt, Nienke
van Rijn, Norah Uijtenhoorn en Sophie Wordsworth. Het waren voor
hen de eerste springwedstrijden sinds corona en daarnaast ook hun
eerste springwedstrijd ooit! Ondanks dat er stevige concurrentie was,
lukte het de meiden om op elk toestel op het podium te belanden.
Een geweldige prestatie! Ze werden eerste op airtrack (12,49 punten),
tweede op trampoline (13,17 punten) en derde op trampoline kast
(11,78 punten). Kortom, een topresultaat voor een eerste wedstrijd op
regioniveau en een goede start van het seizoen. Ga zo door!

Vrijwilligers, bedankt!
Tijdens de springwedstrijden werden de meiden van het
jeugdteam begeleid door Zahra en Elisa. Ze hebben er
samen een leuke dag van gemaakt.
De zusjes Bierman waren echter niet de enige vrijwilligers
die de wedstrijd tot een succes hebben gemaakt. Ook de
vaders van Yfke en Sophie waren van de partij aan de
tel- en muziektafel. Dankzij hen zijn alle stemmen goed en
eerlijk geteld en was er de hele dag leuke muziek te horen
in de zaal. Ze hebben de commissie hier dan ook enorm
mee geholpen om alles goed te laten verlopen.
Daarnaast was ook David, trainer van het springteam en
vader van Esmee, aanwezig. Hij mocht voor het eerst als
officieel jurylid genieten van de wedstrijd.
Bij deze willen we graag alle vrijwilligers onwijs
bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Dankzij
jullie hulp was de springwedstrijd een groot succes!
Zonder jullie hulp kan Fit niet meedoen aan wedstrijden!
Om mee te mogen doen aan wedstrijden, moet Fit ook zelf een jurylid aanleveren. Het is dan ook
erg belangrijk dat we deze juryleden hebben binnen onze vereniging. Het zou toch zonde zijn als
onze talenten niet meer op wedstrijden kunnen stralen?! Helaas hebben we nog steeds een tekort
aan vrijwilligers en juryleden. Geef je nu op door te mailen naar secretariaat@fitlisse.nl
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Bestuurszaken, updates en mooie bedragen
•

Op 13 december 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Hier bespreken we hoe
het met de vereniging gaat, geven we inzicht in de financiën en bespreken we het huidige seizoen.
Alle leden (en ouders) kunnen aansluiten. We starten om 20 uur en helaas zal het, net als vorig
jaar, weer online zijn. Via e-mail zal er een link verstuurd worden voor deelname.

• Fit zoekt een nieuwe voorzitter! Ton Wildenburg neemt, na heel
wat jaren, helaas afscheid als voorzitter aan het einde van het seizoen.
Misschien kan dit worden ingevuld vanuit het huidige bestuur, maar
dan nog zullen we heel graag aanvulling vinden voor het bestuur
in de vorm van een algemeen bestuurslid.
Heb je interesse of vragen? Mail dan naar secretariaat@fitlisse.nl.
•

Fit heeft sinds kort een nieuw administratiesysteem waarin de administratie van alle leden
wordt verwerkt. Het is een mooi programma en heeft veel voordelen doordat het een koppeling
naar de KNGU bevat. Achter de schermen zijn we druk bezig om het nieuwe systeem goed onder
de knie te krijgen en toe te passen op onze mooie vereniging.

•

We hebben ook dit seizoen weer
een mooi bedrag mogen ontvangen
van de Rabo Clubsupport: €420,84!
Een mooie gift die wij zeker goed gaan
kunnen gebruiken! Alle supporters bedankt!
Op de foto:
Danny Winkel (directeur MKB),
Sophie Dannijs (selectie-lid) en
Olaf Dannijs (penningmeester)

•

De tijd is voorbijgevlogen: De Grote Clubactie is klaar en hopelijk zijn jullie net zo benieuwd naar
het eindresultaat als wij! Dit jaar zijn er maar liefst 1612 loten verkocht met een totale opbrengst
van €3767,88! Een mooi bedrag wat zeker goed van pas gaat komen. Waar we normaal gesproken nieuwe materialen kochten, gaat de opbrengst dit seizoen naar ons grote jubileumfeest dat
op 25 juni 2022 plaatsvind! We hopen er een groot feest van te maken. Heb jij er ook zo’n zin in?!

•

We willen iedereen die heeft meegeholpen om zoveel mogelijk lootjes te verkopen voor De Grote
Clubactie onwijs bedanken! Natuurlijk de kinderen, maar ook alle ouders. Zoals elk jaar mag er
één groep gezellig een avondje discozwemmen. Dit jaar zijn dat de meiden 10-12 jaar van juf
Debby geworden. Zij hebben de meeste loten verkocht: wel 284! Super goed gedaan allemaal,
wij wensen jullie veel zwemplezier!
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Heel veel FEEST!
•

De nieuwe J&R commissie (Jeugd&Recreatie) is van start gegaan! Afgelopen weekend was er
al een geweldig evenement: het Sinterklaasfeest! Ook in het voorjaar zal er iets leuks zijn: als van
ouds zal er een disco/playback avond worden georganiseerd. De datum is nog onbekend, dus
houd vooral onze agenda in de gaten!

•

In het jaar 2022 bestaat Fit 50 jaar! Dit willen we natuurlijk groots vieren. Op 25 juni 2022 zal er
dan ook een geweldig jubileumfeest worden georganiseerd. Wat de invulling van die dag zal zijn,
wordt nog bedacht door de Jubileumcommissie. Lijkt het je leuk om ook mee te denken en te
helpen met de organisatie van dit geweldige evenement? Alle hulp is welkom! Geef je snel op door
een mailtje te sturen naar secretariaat@fitlisse.nl.

•

Om alle leiding en assistenten te bedanken die zich elke
week inzetten voor onze leden om een leuke les te verzorgen,
hebben we een hele gezellig middag doorgebracht in het
bowlingcentrum. Het leidinguitje was een zeer geslaagde
dag. We hopen dat iedereen ervan heeft genoten en willen
alle leiding en assistenten bij deze nogmaals bedanken voor
hun inzet en leuke lessen!

Coronaregels voor de lessen
Wegens de nieuwste coronaregels zijn de lessen i.i.g. tot de kerstvakantie in het
weekend. Hier nogmaals de belangrijkste regels op een rijtje:
• Laat kinderen zelf naar de kleedkamer lopen (via de hoofdingang/parkeergarage).
De kleuters worden verzameld in de gang voor de kleedkamers.
• Laat kinderen thuis alvast hun turnkleding aantrekken met iets simpels
eroverheen, zodat ze zich zelf snel en makkelijk kunnen omkleden.
Ouders mogen niet mee het Sportcentrum in.
• Controleer en vraag of je kind zich goed voelt en niet verkouden is
vóór de turnles begint. Voor de veiligheid van onze leiding en de andere
kinderen uit de groep vragen we jullie vriendelijk om je kind een lesje over
te laten slaan als hij/zij zich niet goed voelt, óók bij een normale verkoudheid.
Kan je kind niet komen? Meld hem/haar dan af bij de leiding.
We werken sinds corona met een groepsapp voor elke les. Dit is een hele makkelijke manier
om belangrijke informatie door te geven, niet alleen voor ons als leiding en bestuur maar ook
zeker voor (de ouders van) onze leden! Als je een vraag of afmelding hebt, kun je deze melden
in de groepsapp of via een privébericht naar de leiding van jouw zoon/dochter. Zit je nog niet in
een groepsapp? Stuur dan even een berichtje naar secretariaat@fitlisse.nl zodat je niets mist!
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WEDSTRIJDSCHEMA
•

Voor de 5e keer op rij organiseert Fit samen met andere verenigingen de Duin- en Bollenstreek
wedstrijden voor alle recreanten uit de Bollenstreek. Dit jaar vinden deze wedstrijden plaats op
12 februari 2022 in ons eigen Sportcentrum de Waterkanten. Er is al een aanmeldingsformulier
verstuurd via de groepsapps. Heb je deze gemist? Kijk dan op onze website voor alle informatie.

•

Hieronder volgt het wedstrijdschema en andere activiteiten voor het turnseizoen 2021- 2022.
Noteer deze data alvast thuis in de agenda, zodat je ze niet kunt vergeten! De data en
plaatsen van enkele wedstrijden zijn nog niet bekend. We hopen uiteraard dat alle evementen en
activiteiten door kunnen gaan, maar helaas kunnen er altijd nog veranderingen optreden (i.v.m.
coronamaatregelen). In dat geval zullen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Datum

Wedstrijd/activiteit

Plaats

15/16 januari 2022 & 12/13 februari 2022

Rayon MB niveau 5 en 6, BB F, G en H

n.t.b.

12 februari 2022

Duin- en Bollenstreek wedstrijden (recreatie)

Lisse

n.t.b. (februari)

Rayon FUNdamentals meetmoment 1

n.t.b.

19/20 februari 2022 & 12/13 maart 2022

District MB niveau 4

Rotterdam

19/20 maart 2022

Rayon MB niveau 5 en 6, BB F, G en H

n.t.b.

26 maart 2022

NK Clubteams C-niveau

Leeuwarden

n.t.b. (april)

Rayon FUNdamentals meetmoment 2

n.t.b.

27 april 2022

Koningsdagdemonstratie

Lisse

n.t.b. (april/mei)

Rayon FUNdamentals meetmoment 3

n.t.b.

21 mei 2022

Duin- en Bollenstreek wedstrijden (selectie)

Katwijk

11 juni 2022

Finale Groepsspringen C-niveau

n.t.b.

n.t.b. (juni)

Regio Springwedstrijden C-niveau

n.t.b.

25 juni 2022

Jubileum Fit 50 jaar

Lisse
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