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WE ZOEKEN NOG VRIJWILLIGERS!
Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers – we zijn
nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen voor
de volgende functies:
▪ voorzitter
▪ lid actiecommissie
Lijkt het je leuk een bijdrage te leveren aan S.H.E.L.L.
of wil je meer informatie? Neem dan contact op via
info@shelloudehaske.nl

WIJZIGINGEN LEIDING LESSEN
Door omstandigheden zijn er (tijdelijk) wijzigingen
doorgevoerd w.b. leiding voor de lessen. Alle lederen
zijn hierover inmiddels per e-mail geïnformeerd.
Binnenkort sturen we meer informatie over eventuele
wijzigingen na de herfstvakantie. Mail niet ontvangen of
mochten er vragen zijn? Neem dan contact op via
info@shelloudehaske.nl

AGENDA
19 t/m 20 oktober
Turnkamp
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie, geen lessen!

GCA: STAND VAN ZAKEN
Wat geweldig om te zien dat
onze leden met zó veel
enthousiasme GCA loten
verkopen! Ook zijn er maar
liefst 14 bedrijven die ons steunen met de koop van
een SUPERlot of zelfs een los bedrag sponsoren. Dit
maakt ons als vereniging natuurlijk erg trots! De GCA is
nog niet afgelopen, er kunnen nog loten ver-/gekocht
worden, maar voor nu alvast: BEDANKT!

30 oktober
Inleveren GCA-lotenboekjes

Inleveren lotenboekjes
De lotenboekjes kunnen na de verkoop ingeleverd
worden bij de leiding of bij Hester Hamstra op de
Haskertille 6 in Oudehaske. Doe dit wel uiterlijk 30
oktober! Het is belangrijk dat ook lotenboekjes
ingeleverd worden indien er geen loten verkocht zijn.

16 december
Jazzdansfestijn

28 november
Pietengym
15 december
Fundag

30 maart (2019)
Wedstrijd, Kulturhûs, Oudehaske
KNGU BESTUURDERSCONGRES

VERKOOP OUDE GYMPAKJES
Tijdens de spetterende uitvoering op 7 juli is de nieuwe
sportkleding van S.H.E.L.L. gepresenteerd. Een
geweldig moment! Dit betekent dat er geen gebruik
meer gemaakt wordt van de oude gympakjes. Deze
gaan de verkoop in! Voor slechts EUR 5,- heb je je
eigen gympakje. Heb je interesse? Mail dan naar
info@shelloudehaske.nl

Op 16 oktober werd in het Thialf “The Connection”
georganiseerd door de KNGU, een podium voor
gymsportbestuurders. Namens S.H.E.L.L. waren
Esther de Bruin (voorzitter), Karin Slot (penningmeester) en Dagmar Dijkstra (secretaris) aanwezig.
Tijdens deze avond stond alles in het teken van werken
aan de toekomst en ervoor zorgen dat alle sporters hun
passie met plezier uitoefenen. Door het delen van best
practices en met elkaar in gesprek gaan, hebben we
kunnen leren van elkaar en veel inspiratie opgedaan
voor onze eigen vereniging!
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