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NIEUWSBRIEF GYMNASTIEKVERENIGING LONGA
Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief van 2019 van Gymnastiekvereniging LONGA.
Met deze nieuwsbrief willen wij je op de hoogte houden van ontwikkelingen bij LONGA.
Ook in deze editie hebben we weer een heleboel te vertellen. Veel leesplezier!
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Startfeest 13 september
Start Grote Club Actie
Rabobank Clubsupport
Gezocht: Enthousiastelingen voor diverse functies/activiteiten
Kaboutergym
Trainers en assistenten gezocht!
Fietsenstalling
Surprise Zaterdag 28 september
Terugblik Algemene Ledenvergadering
Resultaat Sponsorloop 19 juni
Terugblik seizoensafsluiting bij Superfun.
Belangrijke data

Startfeest 13 september
Wie vorig jaar aanwezig was bij het
startfeest weet het nog wel: ontzettend
leuk om leden uit alle groepen van LONGA
bij elkaar te hebben op 1 moment. Dus
zowel de jeugdleden, de ouders van de
jeugdleden en de seniorenleden zijn ook
dit jaar weer van harte welkom! Vorig jaar
vierden we ook de 60e verjaardag van
Rien; zo’n bijzondere aanleiding hebben
we dit jaar helaas niet. Maar nog steeds is
er voldoende aanleiding om gezellig bij
elkaar te komen. Kunnen we jou ook weer
verwelkomen? Laat uiterlijk maandag 9
september via een mail naar info@longawoudenberg.nl weten of je komt en met hoeveel
personen.
Neem je ook iets te eten mee? Wij zorgen voor een drankje. Je bent welkom van
18.00-20.00 uur. Kijk op www.longawoudenberg.nl of in de bijlage bij deze mail voor
meer informatie.

Start Grote Club Actie
Op zaterdag 14 september start de Grote Club
Actie. We willen, net als vorig jaar, de
verkoopboekjes tijdens het startfeest aan de
kinderen uitdelen. De opbrengst was de vorige
keer echt geweldig: maar liefst € 3.220,80
hebben onze jeugdleden bij elkaar gebracht. Kun
je niet bij het startfeest aanwezig zijn dan
ontvang je je boekje in de les die week erna.
Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar houdt de Rabobank
Gelderse Vallei weer een actie waarbij
de Rabobank dit jaar € 200.000,beschikbaar stelt voor verenigingen en
stichtingen uit de regio die een
rekening bij hun hebben. Ook Longa
heeft een RABO rekening en doet weer
mee.

Ben je lid van de Rabobank? Dan kun je vanaf 27 september stemmen op de club van
jouw voorkeur. Ben je nog geen lid maar wil je toch stemmen? Je kunt nog lid worden!
Dat kost je niets en levert ook nog eens leuke voordelen op.
Ga naar https://www.rabo-clubsupport.nl/gelderse-vallei/over-rabo-clubsupport voor
meer informatie. De stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 2019.
Bestuursleden en vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan onze vereniging? Laat het ons weten! We
zoeken nog een heleboel vrijwilligers en een aantal bestuursleden. Klik hier voor een
overzicht van alle vacatures.

Kaboutergym
Helaas hebben wij momenteel geen trainer voor Kaboutergym. Ben je zelf gymdocent,
leerkracht op de basisschool met gymaantekening of ken je iemand in jouw familie- of
vriendenkring? Laat het ons weten op info@longawoudenberg.nl
Trainers en assistenten gezocht!
Ook dit jaar is het weer een hele uitdaging om voldoende trainers en assistenten te
vinden om aan alle groepen les te geven. Daarom komen we graag in contact met
mensen die het leuk vinden om les te geven aan verschillende groepen. Onderstaande
oproep hebben we ook in de vorige nieuwsbrief geplaatst:
Help jij graag andere mensen? Houd je van sociale activiteiten? En heb je affiniteit met
gymmen en turnen? Dan biedt Longa jou een ultieme kans! Meld je aan als assistent
voor de LONGA gym- en turngroepen. Je leert in de praktijk en van de ervaren trainers
voor de groepen.
Uniek en optioneel: Wij willen ouders en leden de mogelijkheid bieden om zichzelf te
ontwikkelen met een interne opleiding of cursus. Alle geïnteresseerden zullen worden
uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen. Wij zijn benieuwd waar de
interesse ligt en op welke wijze wij dit zouden kunnen organiseren. Longa is een brede
gymvereniging die o.a. de volgende lessen verzorgen: recreatiegym, recreatie turnen,
selectie turnen, kaboutergym, freerunnen, springgroep en seniorengym.
Kortom: Ben jij een paar uur per week bereid om de handen uit de mouwen te steken?
Laat het ons weten! Mail: nikkiversteeg@hotmail.com (hoofdtrainster). In deze mail
graag je naam en leeftijd vermelden. Als je lid bent van de vereniging dan ook graag de
groep waar je in traint.
Fietsenstalling bij De Camp
De meeste leden van LONGA komen op de
fiets naar De Camp. Dit leidt regelmatig tot
versperring van de ingang. Daarom willen
we jullie vragen de fiets bij de achteringang
te plaatsen. De deur zal tijdens de
trainingsuren altijd open zijn. Er zijn
bewakingscamera’s aanwezig om toezicht
te houden op deze ingang. Maar het is
natuurlijk wel zaak om de fietsen goed op
slot te zetten.

Surprise Zaterdag 28 september
OP 28 september geeft LONGA demo’s tijdens Surprise Zaterdag. We vinden het leuk als
jullie komen kijken en meedoen!
Verder zijn we nog op zoek naar een vrachtwagen met laadklep. Wie kan ons helpen of
weet iemand die zo’n vrachtwagen heeft? Mail naar info@longawoudenberg.nl

Terugblik Algemene Ledenvergadering 2019
Maandag 15 april was de Algemene Ledenvergadering. Het verslag is rondgemaild, maar
mocht je het gemist hebben en wil je het toch graag lezen? Zie bijlage bij deze
nieuwsbrief!
Resultaat sponsorloop 19 juni:
De sponsorloop heeft € 3.046,92 opgeleverd! Een fantastisch bedrag! Iedereen bedankt
voor de inspanning (het was verschrikkelijk warm die dag) en de bijdrage!
Terugblik Seizoensafsluiting Superfun
Aan het eind van het seizoen zijn we naar Superfun geweest waar ongeveer 130 kinderen
heerlijk een uurtje hebben gesprongen. Wat hebben de kinderen genoten! We hebben
het al gehoord: voor herhaling vatbaar!
Belangrijke data:
Startfeest:
Suprise Zaterdag:
Herfstvakantie:

13 september 2019 18.00-20.00 uur
28 september
19 t/m 27 oktober 2019

