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We begonnen dit nieuwe jaar met een fundag
in Koudum. Van onze vereniging waren er 35
kinderen die meededen aan deze leuke
ochtend. Rechtsonder vind je een foto-collage.

Goed om te weten :  de sponsorloop wordt
verplaatst naar week 26. Zie agenda. 

Van de penningmeester: De volgende keer
contributie-incasso vindt plaats in de eerste
week van maart. Dat betreft de contributie over
de eerste drie maanden van 2023.
In de Algemene Ledenvergadering hebben we
besloten om de contributiebetaling vooraf te
innen, niet langer achteraf. Dit is noodzakelijk
omdat we het ons in deze financieel zware
tijden niet langer kunnen veroorloven om eerst
de vergoedingen voor onze professionele
leidsters te betalen en de zaalhuur van de
gemeente en dan pas achteraf de contributie te
ontvangen. Dat gaat gewoon niet meer, onze
reserves zijn niet meer voldoende. We doen dat
stap voor stap: straks in maart incasseren we de
contributie over jan-feb-mrt. Daarna in mei de
contributie over apr-mei-jun. En dan in juli
hebben we het doel bereikt: dan incasseren we
de contributie over jul-aug-sep.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden: per direct
een voorzitter én algemeen bestuurslid en in
het nieuwe seizoen is de functie
ledenadministratie vacant. We hopen dat
hierover wordt gesproken en er mensen zijn of
evt duo's zeggen: wij springen hier in! Samen
zijn we de vereniging en vele handen maken
licht werk! 

Hartelijke groet van Hester, Sandra, Tjitske,
Antsje, Frans, Tineke en Anskje

AGENDA

Week 6: start paaseitjesactie
22 april recreatieve
springwedstrijd in Oudega
Meivakantie: 24 april t/m 5
mei
20 mei: Turn on tour
springwedstrijd (selectie)
27 juni en 29 juni:
sponsorloop
Laatste les voor de
zomervakantie: dinsdag 11
juli en donderdag 13 juli


