Nieuwsbrief 23 december 2016

Activiteitenkalender
24 dec –8 jan Kerstvakantie
24- 27 jan
Promotie lessen
20-26 feb
Voorjaarsvakantie
22 feb
Knutselmiddag
24 feb
Onderlinge
wedstrijd

Jarigen in januari
04 jan Leonie Otten
06 jan Ymke Kip
06 jan Sten Uiterwijk Winkel
09 jan Naomi Everts
09 jan Eslin Winkel
09 Fabienne van Dijken
12 jan Noa Zwiep
12 jan Lise Bremer
14 jan Connie Spijkerman
17 jan Janneke Kroezen
17 jan Trijn Schonewille
19 jan Alco Otten
24 jan Rosanne Guichelaar
29 jan Elisa Munro

Van de bestuurstafel
Onlangs hebt u de mogelijkheid gehad om de algemene ledenvergadering te
bezoeken. Bestuurslid Ans Naber was aftredend maar ook herkiesbaar. De
komende periode kunnen we weer op de inzet van Ans rekenen. Twee jaar
geleden is Rian Krikken gestopt als bestuurslid. Omdat we geen
penningmeester konden vinden heeft ze de taken die hierbij horen altijd
voortgezet. Gelukkig hebben we vervanging kunnen vinden. Esther Winkel zal
tijdelijk een groot deel van het penningmeesterschap op haar nemen totdat
er een penningmeester is gevonden die ook in het bestuur wil plaatsnemen.
Esther blijft zich, naast de taken als penningmeester, ook inzetten voor de
Jeugdcommissie.
Voor de woensdagmiddag is het gelukt om nieuwe leiding te vinden. Fabi
Mager geeft les aan de eerste twee groepen en Nathanja Wildvank aan de
derde en vierde groep. Beide dames zijn geen onbekenden voor Eugenia. Fabi
heeft vele jaren les gegeven bij Eugenia. Hier is ze een tijdje mee gestopt, ze
is toen coördinator van de TC geworden. Nathanja heeft het vorige seizoen
les gegeven op de vrijdagavond. Fabi en Nathanja, we vinden het fijn dat jullie
deze groepen hebben overgenomen! Er zijn plannen om de peutergroep
weer op te starten. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.
Namens het bestuur wens wij iedereen fijne feestdagen.

Hallo allemaal,
Ook in het nieuwe jaar zullen wij weer verschillende activiteiten voor jong en
oud organiseren. Zo hebben wij op 22 februari de knutselmiddag met als
thema Carnaval en op 1 april (dit is geen grapje) gaan we bowlen. Op 17
maart zal er een avond zijn waarop we gaan bloemschikken.
Daarnaast zullen er i ook weer acties zijn. De eerste actie is de voorjaarsactie
en deze zal zijn rond 29 maart. Op onze activiteiten kalender kan het kamp
natuurlijk niet ontbreken en zo staat het kamp gepland op 16, 17 en 18 juni.
Als laatste activiteit voor de zomervakantie is de vrijwilligersavond op 15 juli.
Dit was in het kort een overzicht van de activiteiten in het nieuwe jaar.
Wanneer de activiteit dichter bijkomt, zal de rest van de informatie, zoals voor
wie het is, hoe laat het is en wat de bedoeling, verteld worden. Wij wensen
jullie fijne feestdagen en een sportief 2017! Tot in het nieuwe jaar!
Groeten, de Jeugdcommissie
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Sportieve voornemens?
Nieuwe leden
Kaylee Beekelaar, Djanaira
Doorn, Lieke Otten, Eslin Winkel,
Elize Benjamins, Romee
Zwiggelaar, Fabienne van
Dijken, (meisjesgym) Linda
Marie Schuitemaker (Zumba),
Sten Uiterwijk Winkel (jongens
gym).

Namens bestuur,
leiding en commissie
leden wensen wij
jullie fijne
kerstdagen en een
gezond en sportief
2017

Kom in januari bij Eugenia alle sporten uitproberen!
Start van een nieuw jaar vol goede voornemens, dus een mooi begin om het
sporten (weer) op te pakken. En Eugenia wil dit stimuleren in week 4
(23-27 januari) organiseren wij in onze gym en dans groepen in de Marke,
een kijk en meedoe les. Iedereen mag mee komen doen om eens te ervaren
hoe leuk sporten is.
Dus neem je vriend/vriendin, ouders, buren etc. mee naar de les. Kijken vanaf
de tribune mag natuurlijk ook.
Op de site www.eugenia.nl staat ons volledige lesprogramma.

Algemene Ledenvergadering
Op 24 november jl. is de algemene ledenvergadering gehouden.
Het bestuur heeft een brandbrief gestuurd naar alle leden om zo aandacht te
vragen voor het ernstige tekort aan structurele vrijwilligers. Helaas was de
opkomst op de vergadering niet groot. Gelukkig hebben enkele leden wel
gereageerd en aangegeven een taak op te willen pakken. Met hen wordt
gekeken op welk wijze dit verder ingevuld kan worden.
Op de site staat een lijst met vacatures voor vrijwilligers . Er worden
activiteiten benoemd waar Eugenia vrijwilligers voor nodig heeft. Wilt u meer
weten over een vacature, aarzel dan niet te bellen of te mailen met een van
de bestuur- of desbetreffende commissie leden.
Financiën:. De contributie zal geïndexeerd worden met 0,4 %. Besloten is de
selectie contributie te verhogen met 0,15 cent per uur. Dit omdat de kosten
van deze groepen veel te hoog zijn in vergelijking met de inkomsten.
Daarnaast zal het wedstrijd geld verhoogd worden met 2,50 €. De gemaakte
kosten houden o.a. in, de reiskosten, wedstrijd vergoedingen en inhuren
juryleden.
Bestuursverkiezing: Er was één aftredende bestuurslid, Ans Naber, zij is met
algemene stemmen herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.
Het volledige verslag van de vergadering kunt u nalezen op www.eugenia.nl
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Sponsoractie Eugenia voor
Airtrack
Op 18 november jl. is de
sponsoractie voor de aanschaf
van een airtrack gehouden.
Er zijn hele mooie bedragen
opgehaald Lois Westerveen was
de topper! Ze wist maar liefst
een bedrag op te halen van 230
euro. Ze heeft hiermee een
mooie prijs gewonnen.

Op start Peutergym
Vanaf 31 januari aanstaande starten wij weer met een peutergroep. Wij
hebben een nieuwe trainster Felicia Kainama, zij is een gekwalificeerde
trainster en gaat ook het beweegdiploma aanbieden. Hier zijn we heel erg blij
mee.
De lessen zijn op dinsdagmorgen van 09.00-10.00 in de Marke .Lijkt het u leuk
samen met uw kind een uurtje op een leuk speelse manier te bewegen ?
Geef u dan al op via info@eugenia.nl

De totale opbrengst van de
actie was € 2677,25. Dit is een
prachtig bedrag alle deelnemers
hartelijk dank.
Foto’s staan op de site.

Sinterklaas feest bij Eugenia
Woensdagmiddag 30 november waren er zwarte pieten in de gymles. Wat
hebben ze de boel weer heerlijk aan het bewegen gezet! Alle pieten
slingerden van hot naar her en klauterden net zo hard over de toestellen als
de kinderen.
De kinderen van de basisschool hadden de mogelijkheid om een gezellige
middag te gymnastieken met de pieten. Het werd een leuke les.
De jongste kinderen werden beloond met een leuke pietendiploma en gingen
allemaal naar huis met een mega ballon.
Samen dansen op de muziek, daar waren de kinderen ook wel erg goed in!!
Leuk om te zien hoe kinderen kunnen bewegen op muziek. De opdrachten
die moesten worden uitgevoerd waren voor de kinderen een makkie, maar
sommige pieten hadden hier nog wel moeite mee. Kortom het was weer een
geslaagde gezellige middag!! Foto’s van deze middag staan op de site.

Fijne vakantie en tot 9 januari
Contact:
www.eugenia.nl
info@eugenia.nl
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