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Beste leden en ouders/verzorgers, 

Start nieuwe seizoen 
In het staartje van de zomervakantie zijn we blij jullie weer te mogen melden 
dat de gymlessen volgende week op dinsdag 24 augustus en donderdag 26 
augustus van start gaan. Juf Anneke en juf Ingrid staan weer te popelen om met 
de kinderen aan de slag te mogen gaan. We wensen al onze leden en de leiding 
weer een heel fijn en sportief seizoen toe. Zijn er vriendjes/vriendinnetjes die 
eens mee willen doen aan een les? Van harte welkom! Binnenkort gaan we ook 
weer een vriendjes-/vriendinnetjesdag organiseren.  
 
Groep 3 leerlingen 
De kinderen die dit schooljaar op de basisschool in groep 3 starten, mogen op 
dinsdag van 14.30-15.30 uur bij juf Anneke komen gymmen. 
 
Herfstvakantie 
In de herfstvakantie (19 en 21 oktober) zijn er géén lessen.  
 
Bestuur 
Het bestuur van De Evenwichtsbalk bestaat momenteel uit de volgende leden: 
- Sandra Kingma-Reitsma: voorzitter 
- Wouter Hornstra: penningmeester 
- Tjitske Veltman: secretariaat 
- Anskje Pietersma: ledenadministratie 
- Marjan Poelstra: algemeen lid 
- Antsje Bangma: algemeen lid 
 
Fleur Stijlaart heeft te kennen gegeven haar functie als algemeen lid beschikbaar  
te stellen. We gaan ook afscheid nemen van bestuursleden Marga Drent 
(secretaris)en Tinie de Jong (ledenadministratie). Hierbij willen we jullie alvast 
bedanken voor de tijd en inzet voor onze vereniging in de afgelopen jaren.  
Dames, bedankt!  
 



 
We zijn, zoals wellicht bekend, nog dringend op zoek naar iemand die als 
penningmeester wil fungeren. Ben je of ken je iemand die dit zou willen doen, 
neem dan contact op met een van de bestuursleden. Hieronder een korte 
samenvatting van de taken van onze penningmeester.  
 
Wat wordt er als penningmeester bij De Evenwichtsbalk globaal van je verwacht? 
1. Eenmaal in het kwartaal innen van contributie (1,5 uur per keer); 
2. Bijhouden van aan- en afmeldingen in Excelbestand en doorvoeren in het 

adressenbestand van de bank (0,5 uur per maand); 
3. Overige boekingen doorvoeren in Excel (10 minuten per maand); 
4. Declaraties betalen aan bestuursleden en leiding (10 minuten per maand).  

 
Je krijgt:  
1. Een duidelijk en goed werkend systeem; je neemt de zaken over van de 

huidige penningmeester die erg veel tijd heeft gestoken in systematisch 
werken waardoor je er nu de vruchten van kunt plukken;  

2. Een enthousiast bestuur dat met je meedenkt en bestuursvergaderingen 
waarin kort en krachtig de zaken binnen onze gymnastiekverenigingen 
besproken worden. Er zijn korte lijntjes.  

 
PLUS actie: Spaar je club gezond  
Ook de Evenwichtsbalk doet mee aan de nieuwe PLUS-actie. Middels een eigen 
clubpagina op de actiewebsite van PLUS kun je vanaf 5 september gespaarde 
sponsorpunten aan onze club schenken welke omgezet worden in euro’s voor 
onze clubkas. 
 
Social media 
De Evenwichtsbalk is ook actief op social media. We delen hier o.a. foto’s van 
trainingen (en wedstrijden –wanneer dit weer mogelijk is). Op de site vind      je 
ook de trainingstijden. Kom gauw  een kijkje nemen! 
 

 Gymnastiekvereniging de Evenwichtsbalk 
 

          de_evenwichtsbalk     

            www.gymverenigingbalk.nl 

Hartelijke groeten, 
 
De leiding en het bestuur van De Evenwichtsbalk 

http://www.gymverenigingbalk.nl/

