
 

december 2020 

Hallo ouders/verzorgers en kinderen, 

Lockdown 
Helaas zijn ook de sportzalen in ieder geval t/m 19 januari gesloten. Daardoor 
kunnen wij ook geen gym en freerunnen aanbieden tot die datum. Zodra we 
weer mogen, krijgt u bericht. Houd de mail en de socials goed in de gaten.  
 
Algemene ledenvergadering 
Door alle corona-maatregelen hebben wij ervoor gekozen om de ALV uit te 
stellen. Wij kiezen liever voor een ‘live’ vergadering i.p.v. een digitale. In een 
ALV worden punten voorgelegd, waarvoor wij de goedkeuring van leden nodig 
hebben. We willen jullie middels deze nieuwsbrief laten weten dat we 
genoodzaakt waren om de contributie dit seizoen te wijzigen. Deze wijziging is 
per eerstvolgende ALV met terugwerkende kracht vanaf september ingegaan. 
De stijging van de gymzaalhuur is de voornaamste reden van de wijziging. De 
nieuwe prijzen zijn: 

 
Gymnastiek:  €150,00 

Selectie:  €270,00 
Freerunning:  €130,00 

Freerunning 10 rittenkaart:    €45,00 
Peuter/kleuter gymnastiek:  €130,00 

Spring je fit:  €130,00 
Spring je fit 10 rittenkaart:   €45,00 

 
Acties 
De Rabobank ledenactie heeft onze vereniging een mooi bedrag opgeleverd 
van € 296,37. 

Bedankt allemaal voor het stemmen op De Evenwichtsbalk! 

 

Wij zijn erg blij dat we ook in het jaar 2021 weer zijn uitgeloot voor de 
Jeugdsponsoractie van supermarkt Poiesz! De actie loopt van maandag 15 



februari tot en met zondag 11 april a.s. Onze vereniging doet mee in de Poiesz 
supermarkt in Balk. Meer info volgt. 
 

Wedstrijden 
De selectieleden hebben (als alles doorgaat natuurlijk) op zaterdag 30 januari 
een wedstrijd in Koudum. Voor meer info verwijzen wij naar 
www.turnontour.nl  
 
Airtrack  
Wij hebben dit seizoen een airtrack kunnen 
aanschaffen. Een lange mat van 3 meter gevuld 
met lucht. Deze airtrack kan zowel voor turnen 
als voor freerunning ingezet worden. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van De Evenwichtsbalk bestaat momenteel uit de volgende leden: 

- Sandra Reitsma: voorzitter 
- Wouter Hornstra: penningmeester 
- Marga Drent: secretariaat 
- Tinie de Jong: ledenadministratie 
- Fleur Stijlaart: algemeen lid 
- Antsje Bangma: algemeen lid 
- Marjan Poelstra: algemeen lid 

Daar mogen wij nu ook Tjitske Veltman en Anskje Pietersma aan toevoegen. Zij 
gaan gaandeweg dit jaar de taken van Marga en Tinie overnemen. Wij zijn hier 
heel erg blij mee! 
 
Onze penningmeester gaat het bestuur aan het eind van dit seizoen verlaten. 
Wij zijn dus ook dringend op zoek naar een penningmeester. Heb je verstand 
van financiën of vind je het gewoon heel leuk om met cijfertjes en getallen in 
de weer te zijn, meld je dan aan bij een van de bestuursleden.  
Ook een algemeen lid zou heel welkom zijn! Dit seizoen zal namelijk nog een 
bestuurslid afscheid nemen. 
 
Social media 
De Evenwichtsbalk is ook actief op social media. We delen hier o.a. foto’s en 
filmpjes van trainingen en wedstrijden. Ook info over trainingen die niet 
doorgaan komen vaak op bijv. facebook te staan. Kom gauw een kijkje nemen! 
 

http://www.turnontour.nl/
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Hartelijke groeten, 
 
De leiding en het bestuur 
 

http://www.gymverenigingbalk.nl/

