7 juli 2017
Activiteitenkalender

Van de bestuurstafel

14/15/16 juli Eugenia kamp

Hallo allemaal,

4 september start gymlessen

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie.

Verjaardagen augustus
Chimene Dekker

1-8

Lisanne Tichelaar

3-8

Esmee de Haan

4-8

Anneke Benjamins 6-8

Sinds wij als nieuw bestuur zijn aan getreden, hebben we al een aantal activiteiten mee gemaakt
en ben zeker vol lof op onze vrijwilligers ook al zijn het er niet zoveel wat natuurlijk jammer is.
De grote drijfkracht binnen een vereniging zijn ook zeker vrijwilligers, die doen zoveel voor een
vereniging en dat mag zeker niet vergeten worden. Ben zelf in het verleden 25 jaar vrijwilliger
geweest en zie dat een vereniging daar op draait, dus meld je aan al is het ook maar voor 1
activiteit. Ben hier zeker trots op en koester dit ook.
De vakantie komt eraan en we hebben dan een periode van 8 weken dat we niet sporten, is
wel lang dat ben ik met iedereen eens maar je mag niet vergeten dat de leiding en vrijwilliger
voor jullie allemaal iedere week in touw is om iedereen te kunnen laten sporten, heb hier begrip
voor want, deze mensen hebben ook recht om deze periode bij te tanken en weer met een
frisse start in het nieuwe seizoen voor jullie klaar te staan...

Demi Smit

8-8

Renate Slomp

10-8

Ilse Schelhaas

11-8

Rosalie Knegt

11-8

Marty Profijt

12-8

Wens iedereen een hele fijne sportieve vakantie en
hoop iedereen weer te zien na de vakantie.

Annie Wolf

14-8

Sportieve groet van jullie voorzitter.

Trea de Ruiter

16-8

Freddie

Elles Otten

18-8

Bertha Kleine

18-8

Zomerstop

Marvin van Eck

18-8

Dit jaar hebben we voor het eerst een zomerstop.

Denise Scholing

19-8

Valerie Kuik

19-8

Noa Tichelaar

20-8

We stoppen met de gymnastiek en dansgroepen in de maanden juli en augustus. Hoe de vakantie ook valt...deze twee maanden ligt Eugenia stil. De selectie traint wel door in de turnhal maar,
ook zij zullen vakantie gaan vieren. Wanneer dit is zal de leiding van de selectie doorgeven aan
de leden.

Regien Slomp

21-8

Eline Otten

23-8

Danielle de Ruiter

27-8

Carla Hooge

27-8

Eva Alberts

29-8

Manon Annen

30-8

Alisia Scholing

31-8

Voor de rest ben ik zeker trots om voorzitter te zijn
van de prachtige vereniging te zijn en zeker ook als
vrijwilliger meer te gaan doen binnen Eugenia.

De laatste lessen waren in de week van 26 t/m 30 juni.
We starten weer in de eerste week van september. 4 sept. gaan we weer van start.
De nieuwe groepsindeling is inmiddels bekend en kunt u hier in deze nieuwsbrief lezen.
Namens de leiding wensen we iedereen een fijne sportieve vakantie toe.

Verjaardagen september

Groepsindeling seizoen 2017/ 2018

Jenisha ten Cate

7-9

Peuters

: Dinsdagochtend van 9.00 - 10.00 uur, Felicia

Nikki de Vries

9-9

Kleuters

: Woensdagmiddag van 13.15 - 14.00 uur, Fabi

Tessa Alberts

12-9

2e groep , groep 3 en 4

: Woensdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur, Fabi

Isabella Unitli

13-9

3e groep, groep 5

: Woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, Nathanja

Monique de Groot

14-9

4e groep

: Woensdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur, Nathanja

Kaitlin van Beurden 15-9

1e groep meiden

: Vrijdagavond van 18.00 - 19.00 uur , Anouk en Winanda

Tessa Kramer

17-9

2e groep meiden

: Vrijdagavond van 19.00 - 20.30 uur, Winanda en Arjan

Larissa Stevens

18-9

1e groep jongens

: Vrijdagavond 18.30 - 19.15 uur, Julian

2e groep jongens

: Vrijdagavond 19.15 - 20.15 uur, Julian

Kirsten Klinkhamer 19-9
Lois Westerveen

19-9

Voor de selectiegroepen zal de leiding hier zelf info over geven mocht er iets veranderen.

Joas Otten20-9
Yulenthe Smit

22-9

Esmee Hooge

22-9

Sanne Slomp

23-9

Lise Giethoorn

27-9

Mila Benjamins

27-9

Sanne Schonewille 28-9

De vereniging dag
Zaterdag 17 juni hadden we de verenigingsdag. Er werden Koeken/appelflappen, slagroom,
appeltaart en schepijs verkocht. Als mensen iets kochten konden ze hun naam en telefoonnummer opschrijven en in een bus gooien.
Hierbij konden twee personen kans maken op
een kwartaal gratis sporten.
Winnaars:
Geesje Pieters
José Schonewille

Jeannette Wachtmeester 28-9

Nieuws vanuit de ledenadministratie
Deelname aan wedstrijden
Deelname aan wedstrijden is voor leden van de selectie verplicht. Bij de wedstrijden moeten de
turnsters uitkomen voor Eugenia. In het jaar dat de turnster 9 jaar wordt kan zij meedoen aan de
turnwedstrijden van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) Dit zijn circa 2 a 3
wedstrijden per jaar. De inschrijving voor de wedstrijden vindt plaats aan het begin van het seizoen, en hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten worden aan het lid doorberekend. Ook
wanneer door omstandigheden uiteindelijk niet aan (alle) wedstrijden wordt deelgenomen.
Het tijdstip wanneer Eugenia het bedrag incasseert krijgt u t.z.t. te horen via een mail of nieuwsbrief.
Vanuit Eugenia zelf worden er ook wedstrijden georganiseerd, hier wordt bij opgave het wedstrijdgeld geïnd.

Donateurskaarten
Na de zomervakantie zullen er weer een aantal personen de donateurs kaarten rond brengen.
Dit geeft u dit jaar als donateur recht op gratis toegang voor 2 personen tot de uitvoering.
Nog geen donateur?
Voor € 7,50 per jaar steunt u de gymnastiekvereniging Eugenia
Inschrijven kan via: ledenadministratie@eugenia.nl

Verjaardagen oktober

Cursus assistent leider 2 cursus.

Bo Kuhnen

12-10

Martine Neef

12-10

Naomi ten Caat

12-10

Als gymnastiekvereniging zijn wij erg gebaat bij hulpleiding tijdens de gymlessen en misschien
toekomstige leidsters. Wij hebben gehoord dat jij een leuke fanatieke meid bent en betrokken
bent bij Eugenia en daarom zijn we op zoek naar jou. Vind je het leuk om in een gymnastiekles of
turnles de lesgever te helpen met het begeleiden van een klein groepje kinderen? Dan is deze
cursus echt iets voor jou!

Jasmine Menger

13-10

Maaike Heitkonig

16-10

Niels Kramer

16-10

Rosanne de Ruiter

18-10

Phillis Kamstra

19-10

Lotte Kleine

19-10

Madelon ten Cate

22-10

Kirsten Everts

24-10

Ietje de Groot

20-10

Jannie Kikkert

29-10

Judith Hummel

31-10

Like ons op Facebook!

Wat houdt het allemaal in?
Tijdens de cursus worden de verschillende grondvormen van bewegen zoals lopen, springen,
zwaaien, duikelen en nog meer grondvormen behandeld. Natuurlijk worden ook de verschillende
profielelementen zoals, bijvoorbeeld radslag en buikdraai behandeld. Ook leer je op een eenvoudige manier onderdelen te beoordelen.
De lessen bestaan uit het leren hulpverlenen/vangen en uit het aanleren van eenvoudige methodieken voor de verschillende turnelementen. Ook komt jouw houding als assistent aan bod en
leer je het een en ander over de materialen en toestellen in de zaal en het veilige gebruik daarvan.
Cursusduur:
De cursus Assistent niveau 2 bestaat uit negen cursusdagen van 4 uur. Na vier cursusdagen
volgt een cursusdag waar het lesgeven aan en met kinderen vanaf 6 jaar centraal staat. Daarna
volgt er een periode van drie weken om praktijkopdrachten uit te voeren binnen de vereniging.
Vervolgens zijn er weer drie cursusdagen en wordt de opleiding afgesloten met een cursusdag
waar het lesgeven aan kinderen centraal staat.
Diploma en vervolgopleiding
Wanneer je de opleiding tot assistent niveau 2 met goed gevolg hebt afrond, ontvang je het certificaat Assistent niveau 2. Het certificaat geeft geen lesbevoegdheid. Om een volledige bevoegdheid te verkrijgen moet je een of meerdere KNGU vervolgopleidingen volgen. Voor meer informatie over de vervolgopleidingen van de KNGU kun je terecht bij de websites van de
KNGU: www.kngu.nl en www.kngucampus.nl
Aanmelden en kosten:
De cursus zal plaatsvinden in Beilen en start op zaterdag 30 september.
De kosten zijn 202 euro.
Lijkt het je leuk om deze assistenten cursus te gaan volgen, geef je dan op bij Suzanne Nijmeijer
via 06-20297902 of bij Fabi Mager 06-15014772 voor vrijdag 21 juli. Opgeven kan ook via technischecommissie@eugenia.nl. Na opgave zal er meer informatie volgen over het aanmelden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fabi of Suzanne.
Groetjes bestuur en TC Eugenia

Nieuwe leden
Liv Meinen (peutergym)
Lieke Tuit ( woe middaggym)
Nikki de Vries (woe middaggym)
Norah Langerhuizen ( woe middaggym)
Phillis Kamstra ( peutergym)
Danielle de Ruiter ( woe middag meisjes)
Britt van Beurden ( woe middaggym)
Sophie Bos ( woe middaggym)
Lise Giethoorn ( gym dames)
Miloewa Alferink ( peutergym)
Fleur Baanvinger ( peutergym)
Isan Strijker ( dames gym)
Isis Winter ( woe middaggym)

