NIEUWSBRIEF JULI 2019
Vacatures bestuur vervuld
We zijn heel verheugd dat Ursula Hopman ons ledenbeheer wil gaan doen en Angelique van Wijk wil
toetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. We wensen hen veel sportieve wijsheid toe in het
vervullen van hun functie. De ledenadministratie is bereikbaar via ledenbeheerodisgym@gmail.com.
Start sportseizoen
De eerste trainingen na de zomervakantie zijn in de week van 2 september.
NIEUW: Old School Gym
Omdat er voor (met name) volwassen mannen niet veel sportactiviteiten in het dorp zijn, wil onze
trainer Pascal Kempers in het nieuwe sportseizoen op donderdagavond van 19 tot 20 uur Old School
Gym gaan geven. Dit staat overigens ook open voor vrouwen en jong volwassenen.
Doel is fanatiek bewegen, zoals “vroeger” tijdens de gymlessen op de middelbare school. Pascal zal
iedere week een andere activiteit aanbieden. Op het programma staat o.a. apekooien, basketballen,
trefbal spelen etc. etc. Kosten zullen, net als voor onze andere volwassen activiteiten, € 99,25 per half
bedragen. We stellen het op prijs als je voor dit unieke sportuur reclame wilt maken. Belangstelling?
Mail s.v.p. naar Pascal via ropeskippingodisgym@gmail.com of naar secretarisodisgym@gmail.com.
NIEUW: Pilates - donderdagavond
Trainster Monique Dekker start in het nieuwe sportseizoen, naast de
lessen op donderdagmorgen, met een extra uur Pilates op
donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in Buro Sport boven de Fuik.
Pilates zorgt voor balans en flexibiliteit van het lijf. Belangstelling? Mail
s.v.p. naar voorzitterodisgym@gmail.com of
secretarisodisgym@gmail.com. Wij stellen het op prijs als je dit nieuws wilt verspreiden.
Uitslag enquête
Tijdens de onderlinge wedstrijd van onze turners en rope skippers hebben wij een vragenlijst
uitgedeeld aan de ouders. Hieruit kwam naar voren dat de meeste ouders vinden dat wij er in slagen
een gemoedelijke dorpsvereniging te zijn waarbij leden zich veilig voelen.
De lessen op woensdag worden als vol ervaren en men vindt soms dat kinderen te lang stil staan. Het
aantal leerlingen per les is gelijk aan het aantal bij andere verenigingen, maar wij zoeken wel naar een
oplossing zodat de kinderen zich meer kunnen inspannen. Dat kan zijn een andere manier van
lesgeven, andere onderdelen, meer assistenten etc. Weet dat wij hiermee bezig zijn.
Daarnaast heeft een aantal ouders aangeven vrijwilligerswerk voor de vereniging te willen doen. Daar
zijn wij heel blij mee.
Wij zullen deze vragenlijst overigens ook nog aan onze volwassen leden verstrekken.
Springclub stopt
Wegens gebrek aan leden, hebben wij na 2 jaar moeten besluiten met de
springclub te stoppen. Hiervoor in de plaats komt Old School Gym. Mocht in
de toekomst voldoende belangstelling ontstaan voor de springclub, dan
zullen wij dit onderdeel weer starten.
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Jaarplanning
Onze jaarplanning is in de maak. Zodra deze bekend is, zal hij op de agenda van de site verschijnen.
Sponsorkliks
Koopt u wel eens online? Ga dan alstublieft eerst naar https://www.sponsorkliks.com/
Op deze site staat een groot aantal webwinkels. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert
OdisGym een commissie op, terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra. Zodra onze
aanmelding bij Sponsorkliks is verwerkt, zullen wij het via een mailtje aan u laten weten.
Zomerkamp
Deze zomervakantie zal een aantal jeugdleden van Odis naar het Zomerkamp van de KNGU gaan. Meer
informatie vind u op www.zoka.nl. Trainster Linda zal die week ook aanwezig zijn en Pascal is er in
andere weken. Dank dat jullie hiervoor je vrije dagen opofferen. Alvast veel plezier gewenst aan
iedereen die naar de ZOKA gaat.
Keep Moving
Op dinsdagavond verzorgt trainster Marianne Barmentloo lessen Keep
Moving (spierversteviging) in Buro Sport (boven De Fuik). Het eerste is van
19 tot 20 uur is vol. We kunnen in het tweede uur van 20 tot 21 uur nog
nieuwe leden gebruiken. Promoot u ons ook?
Trainers
Afmeldingen en/of vragen over de inhoud van de lessen kun je mailen aan
trainersodisgym@gmail.com (turnen) en ropeskippingodisgym@gmail.com. Keep Moving en Pilates
hebben een eigen whatsapp-groep waarin afmeldingen kunnen worden doorgegeven.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!
Met sportieve groet,
Bestuur OdisGym
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