Nieuwsbrief Gelregym Maart 2022

Beste leden, ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie sinds een lange tijd weer een nieuwsbrief van Gelregym. Afgelopen jaar heeft
Gelregym een nieuw logo gekregen. Daarom hebben we ook gelijk de nieuwsbrief geüpdatet.
Nieuw logo en t shirts voor de leden
Afgelopen tijd hebben de leden een t shirt gekregen van
Gelregym. We zijn trots op ons mooie nieuwe logo dat is
gemaakt door een ouder van een van onze leden. Ook heeft
ze voor ons Beach vlaggen ontworpen, zodat we ook op
andere plekken weer goed zichtbaar zijn.

Nieuws van de penningmeester
De kwartaal incasso is voor 2022 zijn voor de periode:
April - juni -> begin April
Juli - september -> begin juli
Oktober - december -> begin oktober.
Heb je andere vragen met betrekking tot de contributie? Stel ze dan via
penningmeestergelregym@gmail.com.
Algemene ledenvergadering op 11 mei 2022
Op 11 mei 2022 zal om 20.00 uur de algemene ledenvergadering van Gelregym plaatsvinden bij de Veluwse
Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 te Dieren (voorheen Polysport). Als bestuur hopen we op een mooie
opkomst.
4 en 5 juni pinksterkamp 2022
EINDELIJK!!! Het leukste weekend van het jaar komt er weer aan.. KAMP! We gaan naar Didam.
Wij beloven veel plezier en leuke activiteiten! Wij hebben er enorm veel zin in en hopelijk jullie ook!
Het kamp is voor leden vanaf 9 jaar. Het kamp gaat door bij minimaal 50 aanmeldingen. Aanmelden kan
tot uiterlijk zondag 1 mei. De prijs van het kamp is dit jaar 30 euro. Aanmelden voor het kamp kan via onze
website www.gelregym.nl. Hier staat gelijk een éénmalige machtiging bij voor het kamp. De automatische
incasso zal begin mei geïncasseerd gaan worden.
Ps. Voor de leden jonger dan 9 jaar organiseren we in het najaar weer een kampdag. Informatie hierover
volgt later.
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Turnwedstrijden zijn weer gestart
Gelukkig zijn de wedstrijden voor onze selectiemeiden ook weer gestart. De wedstrijden hebben een
andere opzet gekregen. De meiden doen nu in een team mee. En dat hebben alle groepen super gedaan
tot nu toe. Er zijn vele mooie podiumplaatsen behaald. En daar zijn we als Gelregym trots op!
Agenda
- 15 april
- 18 april
- 25 april t/m 8 mei
- 11 mei om 20.00 uur
- 26 mei t/m 27 mei
- 4 en 5 juni
- 6 juni

Goede vrijdag
2e paasdag
Meivakantie
Algemene ledenvergadering bij de Veluwse Poort te Dieren
Hemelvaart
Pinksterkamp
2e pinksterdag

