februari 2020

Hallo ouders/verzorgers en kinderen
Geboren
Zoals jullie misschien al hadden vernomen, heeft juf Anneke op 19 december
2019 een zoon gekregen; Foss. Alles gaat goed en juf Anneke hoopt na de
voorjaarsvakantie haar gymwerkzaamheden weer op te pakken.
Acties
Onze vereniging is voor dit jaar weer ingeloot voor de Jeugd Sponsor Actie van
supermarkt Poiesz. Dat is fantastisch, want met deze actie kunnen we flink de
kas spekken! Van 10 februari t/m 5 april krijg
je bij elke €10,- aan boodschappen een
sponsormunt. Wij zouden het geweldig
vinden als jullie die sponsormunten in de
koker van onze vereniging doen, want die
sponsormunten zijn geld waard. De koker van
De Evenwichtsbalk staat in de Poiesz in Balk.
Op zaterdag 21 maart is het de beurt aan
onze vereniging om extra munten te
verzamelen door de actieve verkoop in de Poiesz supermarkt in Balk. We
mogen dan helpen bij de verkoop van een speciale fruit- of bakkerijaanbieding
van die week. Klanten krijgen bij het kopen van dit aanbiedingsartikel maar
liefst 15 Jeugd Sponsor Munten, die ze dan natuurlijk gelijk in de koker mogen
doen voor onze vereniging. Voor deze dag hebben we natuurlijk een aantal
vrijwilligers nodig; jeugdleden en een paar ouders als begeleiding. We vragen
hulp voor de volgende tijden: 10.00-12.00, 12.00-14.00 en 14.00-16.00. Je kunt
je opgeven door een mailtje te sturen naar evenwichtsbalk@gmail.com Graag
vóór 7 maart zodat we een mooi schema op kunnen stellen.
Tevens zijn we ook weer gestart met de paaseitjesactie. Alle leden hebben op
de trainingen in week 6 een bestellijst meegekregen. Zo niet, geef dat dan even
aan bij de juffen.

De Rabo Club Support 2019 actie heeft onze vereniging maar liefst € 487,55
opgeleverd! Iedereen die De Evenwichtsbalk ‘sterren’ heeft gegeven: hartelijk
dank!
Onderlinge wedstrijd Oudemirdum
Afgelopen 25 januari heeft een groot gedeelte van onze jeugdleden
meegedaan aan de onderlinge wedstrijd in Oudemirdum. Het was een goede
wedstrijddag. De sfeer was goed, er zijn hoge punten gescoord en bovendien
ging iedereen met een medaille naar huis. Knap gedaan hoor!
Wedstrijden
Voor in de agenda…
Turn on tour (voorheen Level Up) organiseert voor de selectieleden de
volgende wedstrijden:
 29 februari 2020: Fries/Gronings Kampioenschap jongste selectiegroepen
(level 6 t/m 10) in De Sandobbe in Koudum.
 7 maart 2020: Noord Nederlands Kampioenschap jongste
selectiegroepen (level 6 t/m 10)
 14 maart 2020: plaatsingswedstrijd level 4 + 5
 21 maart 2020: plaatsingswedstrijd level 1 t/m 3
 18 april 2020: Fries Kampioenschap oudste selectiegroepen
(level 1 t/m 5)
 9 mei 2020: Noord Nederlands Kampioenschap oudste selectiegroepen
(level 1 t/m 5)
Tip: Houd ook zelf de agenda van Turn on Tour (www.turnontour.nl) in de
gaten. Er verandert nog weleens wat…
Verder…
 25 april 2020: Fundag in Koudum (vanaf groep 3)
Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie zijn er géén lessen. We zien jullie graag weer op
dinsdag 25 en donderdag 27 februari.
Bestuur
Het bestuur van De Evenwichtsbalk bestaat momenteel uit de volgende leden:
- Sandra Kingma-Reitsma: voorzitter
- Wouter Hornstra: penningmeester
- Marga Drent: secretariaat

- Tinie de Jong: ledenadministratie
- Marjan Poelstra: algemeen lid
- Antsje Bangma: algemeen lid
- Fleur Stijlaart: algemeen lid
We blijven ook dit seizoen weer op zoek naar een nieuw lid voor het bestuur.
Zonder bestuursleden kan een vereniging niet draaien, dus meld je aan via
evenwichtsbalk@gmail.com of meld je bij één van de bestuursleden. Daar kun
je uiteraard ook terecht als je meer over de functie van algemeen lid wilt
weten. Is het niks voor jezelf, kijk dan eens om je heen in je familiekring of in de
buurt waar je woont. Er zijn vast mensen die je kent die een paar uurtjes in de
maand over hebben voor het goede doel: kinderen met plezier in beweging
krijgen en houden! Alvast hartelijk dank!
Social media
De Evenwichtsbalk is ook actief op social media. We delen hier o.a. foto’s van
trainingen en wedstrijden. Kom gauw een kijkje nemen!
Gymnastiekvereniging de Evenwichtsbalk
de_evenwichtsbalk
www.gymverenigingbalk.nl

Hartelijke groeten,
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