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Rabo Club Support.
Dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabo ClubSupport Actie
van de Rabobank. We hebben gemerkt dat veel leden op ons hebben
gestemd, waardoor we een mooi bedrag binnen hebben gekregen.
Helaas voor ons waren er dit jaar weer veel meer verenigingen die de
weg naar deze ‘Support’ hadden gevonden waardoor de waarde van
een stem wat lager was dan ‘normaal’.
Desondanks zijn we heel blij met de binnengehaalde €687,83. We
bedanken alle stemmers en gaan weer nuttige materialen aanschaffen van dit bedrag om de lessen nog
leuker, gevarieerder, aantrekkelijker en veiliger te maken.

Bestuur on Tour.
Als bestuur komen wij eens in de zes weken bij elkaar. We bespreken de voortgang van de vereniging,
bekijken hoe we er financieel voor staan en werpen een blik in de toekomst door doelen te stellen en
wensen te noemen.
Daarnaast zijn er regelmatig bestuursleden in de zaal om het contact met de leiding te behouden. Met
name onze voorzitter TC, Esther Versteegen, is een bekende in de zalen. Maar ondanks dat blijft de
afstand tussen het bestuur en de ouders groot en de coronamaatregelen hebben dit niet verminderd.
Daarom heeft het bestuur in november het idee opgevat om naar de ouders toe te komen door middel
van ‘Bestuur on Tour’. Gewapend met een goed gevulde bak pepernoten, een bak koffie, thee en de
nodige folders zijn we op woensdag en vrijdag bij ‘de Brug’ aanwezig geweest. Om ons gezicht te laten
zien, om te horen wat er leeft bij ouders, om informatie te geven en ook om te polsen in hoeverre
ouders ons willen helpen als bestuurslid of bij activiteiten.
In het begin was het een beetje onwennig voor beide partijen, maar gaandeweg zijn er leuke gesprekken
ontstaan waarbij bovenstaande doelen ook zeker aan bod zijn gekomen. Wij kijken als bestuur terug op
een geslaagde tour en hopen in het voorjaar andere groepen aan te kunnen doen.
Mocht u naar aanleiding van deze ‘Bestuur on Tour’ interesse hebben gekregen in een
vrijwilligersfunctie binnen de vereniging van uw zoon/dochter dan bent u van harte welkom voor een,
geheel vrijblijvend, orienterend gesprek. U kunt zich wenden tot de vereniging via het contactformulier
op de site, via een mail naar info@thorzwaluwen.nl, telefonisch via ons secretariaat of via de leiding.

Grote Clubactie was weer een succes.
Met de enorme verkoop van loten hebben we het prachtige bedrag van
€3.580,92 opgehaald. Hiervan kunnen wij weer prachtige materialen kopen
om de lessen nog leuker, veiliger en uitdagender te maken. We bedanken
daarom iedereen die zich heeft ingezet voor het verkopen van de loten. De
topverkopers krijgen de komende week hun financiële beloning en de top 3
krijgt zelfs een leuke prijs! Houd onze ‘socials’ in de gaten voor foto’s van
de uitreikingen.

Clubassistent is hèt communicatiemiddel.
Sinds dit seizoen maken wij gebruik van de app Clubassistent voor de communicatie naar onze leden en
ouders. Vanaf 1 november is dit zelfs het enige communicatiemiddel voor mededelingen over lessen en
activiteiten. Persoonlijke communicatie en de Clubinfo blijven via de mail verlopen, zoals u van ons
gewend bent.
Enkele voordelen van de Clubassistent app zijn:
- U bent snel op de hoogte van de laatste informatie
rondom de lessen
- Uw kind kan eenvoudig aangemeld worden voor
activiteiten
- Mocht uw kind niet kunnen deelnemen aan een les, dan
kunt u hem/haar zelf afmelden
- In een duidelijk overzicht is te zien of er wel of geen les
is
- Adresverandering of andere wijzigingen in
persoonsgegevens kunt u zelf doorvoeren
Mocht u nog niet in het bezit zijn van deze app, dan kunt u zich wenden tot de ledenadministratie of via
het contactformulier op de site. Voor de conditiegroepen maken wij een uitzondering. Deze leden
krijgen naast de informatie in de app, ook nog alle informatie via de mail of per post, zoals u gewend
bent.

Sinterklaasviering op 27 november.
Gelukkig konden we, ondanks alle beperkende
maatregelen, dit jaar een geweldig Sinterklaasfeest
neerzetten voor onze jongste leden. Maar liefst 22
peuters en kleuters en 35 leerlingen uit groep 3/4
konden genieten van een uurtje Pietengym. Er
waren zelfs vier heuse gympieten die met de
kinderen mee kwamen doen!
Alle kinderen hebben een heerlijke traktatie gehad
en de peuters en kleuters gingen naar huis met een
cadeautje. Voor iedereen was het een geslaagde
ochtend.

Wedstrijdverslagen
Helaas is er voorlopig geen mogelijkheid om wedstrijden te bezoeken, maar alle wedstrijdverslagen van
de wedstrijden die nog wel doorgang konden vinden staan op Facebook. We hopen van harte dat het
verbod op wedstrijden in de turnsport zo snel mogelijk weer opgeheven wordt en al onze
wedstrijdturnsters, na bijna twee jaar, weer mogen shinen op een wedstrijd.

Nijntjes oliebollenfestijn op 30 december.
Op donderdag 30 december gaan wij een leuk evenement neerzetten waarbij we leden en niet-leden
trakteren op een gezellig, lekker, coronaproof en sportief samenzijn. Bij en in gymzaal de Brug houden
wij die dag van 10 – 13 uur ons ‘nijntjes oliebollenfestijn’.
Van 10.00 tot 12.00 uur is er in de gymzaal een inlooples voor peuters en
kleuters die kennis willen maken met het nijntje Beweegdiploma. Alle
kinderen kunnen genieten van spelletjes en activiteiten die vanuit het
wetenschappelijk onderbouwde programma van de KNGU worden gegeven
binnen onze peuter- en kleuteruren. Alle kinderen mogen begeleid met een
volwassene naar binnen. Deze volwassene moet dan wel een geldige QRcode kunnen tonen. De kinderen mogen zo kort of lang als ze willen
genieten van alle dingen die te doen zijn. Als bedankje krijgen alle
deelnemers een goodiebag mee.
Buiten zullen wij van 11.00 tot 13.00 uur de bestelde oliebollen vanuit Verenigingsbol uitdelen aan alle
mensen die deze hebben besteld.
We gaan voor een win-win situatie: 50% van de opbrengst gaat namelijk naar onze vereniging. Dus u
heeft overheerlijke oliebollen en u steunt onze vereniging ermee.
Deze heerlijke oliebollen en appelbeignets worden gebakken door een ambachtelijke bakker en zijn
vanaf nu te bestellen via onderstaande link. Zo weet u zeker dat u met oudjaarsavond heerlijke
lekkernijen op tafel kunt zetten.

Bestel (verenigingsbol.nl)
We maken er dit jaar een gezellige bedoeling van! We
zorgen voor een gezellig kerstmuziekje en wie wil kan
verdere informatie krijgen over de vereniging. Er is de
mogelijkheid om (tegen een kleine vergoeding) alvast
een oliebol te proeven met daarbij een heerlijke warme
kop chocomelk of andere warme drank. En mocht u toch
nog een extra zak oliebollen willen kopen, dan kan dit
ook nog ter plekke.
We hopen op een geslaagde en gezellige afsluiting van
2021, waarbij we veel leden en geïnteresseerden
mogen ontmoeten om het jaar af te sluiten en uit te
kijken naar een prachtig, sportief en gezond 2022.

Wij wensen al onze leden, ouders van jeugdleden,
vrijwilligers, ereleden en belangstellenden
hele fijne feestdagen en een sportief, succesvol,
gezamenlijk en gezellig 2022

