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Beste leden, 

Bij deze ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief na de vakantie. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad met 

mooi weer. Wij zijn blij jullie weer terug te zien op de gymnastieklessen en hopen dat dit weer een sportief jaar wordt. 

We willen iedereen door middel van deze nieuwsbrief weer op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de 

vereniging. Wij hopen dat iedereen er begrip voor kan opbrengen dat het voor het bestuur niet altijd eenvoudig is om op 

korte termijn bepaalde problemen op te lossen. We doen in ieder geval ons uiterste best om de problemen voor iedereen 

naar tevredenheid op te lossen. Daarbij hopen wij op inbreng en flexibiliteit van alle betrokkenen zoals leden en 

leidinggevenden. Zijn er leden en/of ouders met ideeën geef ze ons dan door.  

Helaas is de eerste week, door omstandigheden, niet helemaal zonder problemen verlopen. 

Hieronder een aantal zaken welke het bestuur op dit moment bezig houdt. 

Vacatures leidinggevenden. 

De vacatures voor de Selectie jongens, jongens 1 en 2, aspirant heren en heren nog zijn niet ingevuld. Wij hebben 

advertenties gezet bij de KNGU en CIOS en enkele personen gesproken. Hier is tot nu toe niets uitgekomen. Voorlopig is 

er een oplossing gevonden door een paar lestijden om te zetten zodat de lessen, in ieder geval op een andere dag en 

tijdstip door kunnen gaan. Niet de beste oplossing maar het is jammer genoeg niet anders. Wij hopen dat hiervoor begrip 

is.  

De voorlopige gewijzigde lesuren staan hieronder. Een volledige lijst met recente lesuren hangt in de sportzaal.  

Wanneer er leden/ouders zijn, die willen helpen bij één of meerdere lessen kunnen zich hiervoor natuurlijk aanmelden. 

GEWIJZIGDE TIJDEN TURNLESSEN Gymzaal Lienden m.i.v. 15 september 

dinsdag 18.30 20.00 Selectie jongens Willemieke Drent Tijdelijke oplossing september 

donderdag 17.00 19.00 Selectie jongen Willemieke Drent Tijdelijke oplossing september 

zaterdag 08.00 09.00 Jongens 1 Marlon en Joriena van Ommeren Tijdelijk 

 09.00  10.00 Jongens 2 Marlon en Joriena van Ommeren Tijdelijk 
 

Uitval van lessen 

Wanneer er onverwacht lessen mochten uitvallen, zullen we dit zo snel mogelijk proberen aan de betrokken groepen 

door te geven (bv. via de school).  

Ledenlijst. 

We gaan proberen een ledenlijst met e-mail adressen en telefoonnummers samen te stellen zodat we iedereen op een 

gemakkelijke en snelle manier op de hoogte kunnen houden. Het is daardoor mogelijk dat de leiding u de komende tijd om 

deze gegevens vraagt. U kunt natuurlijk ook uw E-mail adres met de naam van het lid, telefoonnummer en adres 

doormailen aan de secretaris (zie hieronder). Wij kunnen u dan in de toekomst via de e-mail, op de hoogte gehouden van 

de nieuwtjes binnen de vereniging.  
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Vacature bestuurslid 

Door het terugtrekken van een bestuurslid is hiervoor een vacature ontstaan. We hebben besloten deze bij de eerst 

volgende ledenvergadering te gaan invullen. Mocht u belangstelling hebben, geef dit dan door aan de secretaris. 

Mededelingenbord 

In de Gymzaal in Lienden hangt, bij de ingang, een mededelingenbord van ILO. Wij zullen hier zoveel mogelijk informatie 

op hangen zodat u constant op de hoogte wordt gehouden. 

In Ingen is geen publicatiebord. We zullen ook hier kijken hoe we deze informatie bij de ingang kunnen ophangen. 

Clubkampioenschappen / Diplomagym. 

Hiervoor is een datum vastgesteld. Dit is zaterdag 07 november geworden. Zet deze datum vast in je agenda. 

Juryleden 

De vereniging heeft dringend behoefte aan juryleden. Wij zoeken dan ook enthousiaste leden/ouders die zich hiervoor 

willen inzetten. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij de secretaris. 

Contributie/Lidmaatschap 

Helaas heeft nog niet iedereen alle contributie voldaan. De reden hiervan is niet altijd bekend. Maar één van de redenen 

kan zijn dat het gewoon wordt vergeten. Wij zouden het dan ook op prijs stellen wanneer iedereen wil meewerken aan 

een automatische incasso voor het lidmaatschap. De leden welke nog geen automatische incasso hebben afgegeven 

zullen dan ook de komende tijd hiervoor worden benaderd. Hieronder nog een keer de lidmaatschapsvoorwaarden. 

Opzegging van het lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk per einde van het kwartaal via de ledenadministratie. De 

opzeggingsbrief moet dan wel uiterlijk een maand voor afloop van het kwartaal in ons bezit zijn.  

Brieven t.a.v. : M. Heijmans Voorstraat 25 4033AB Lienden, e-mail; wj.briggen@wxs.nl 

 

Website 

De vereniging heeft per 1 september een domeinnaam geregistreerd voor een website.  

De naam is “ILOGYM.NL” geworden. Volgens ons gemakkelijk te onthouden. Deze website is nog in ontwikkeling. Wij 

houden jullie op de hoogte wanneer de website in de lucht gaat.  

 

                                                                             

Grote Clubactie. 

De grote clubactie gaat 12 september weer van start. 

Vanaf deze week zullen de loten weer worden meegegeven aan de leden.  

IEDER LID KRIJGT ÉÉN BOEKJE MEE. WIL JE ER MEER HEBBEN VRAAG DIT DAN AAN DE LEIDING 

De loten mogen pas worden verkocht vanaf 12 september 2009. LATEN WE ONS HIERAAN HOUDEN. 

 

Wij hebben er als bestuur voor gekozen de loten te verkopen waarbij het bedrag automatisch wordt geïncasseerd van de 

bankrekening zodat niemand met geld over straat hoeft. Let erop dat de formulieren geheel worden ingevuld met 

rekeningnummer en handtekening. Laten we hopen dat er een hoop loten worden verkocht. De vereniging kan het geld 

goed gebruiken. 

De (ingevulde) boekjes moeten zo snel mogelijk worden ingeleverd bij de leiding welke deze moet afleveren bij de 

secretaris. 

 

UITERLIJK 10 OKTOBER MOETEN DE BOEKJES ZIJN INGELEVERD BIJ DE SECRETARIS. 

VEEL SUCCES MET DE VERKOOP 

 

 

http://www.clubactie.nl/sf.mcgi?3796
http://www.clubactie.nl/sf.mcgi?3796
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Indeling gymnastieklessen op basis van leeftijd 

Wij krijgen regelmatig de vraag hoe de indeling is op basis van leeftijden. 

Hieronder een overzicht. Dit kan natuurlijk door omstandigheden iets afwijken. 

      

Lienden   Ingen  

Turngroep Schoolindeling per groep  Turngroep Schoolindeling per groep 

kleuters 1 en 2  Kleuters 1 en 2 

Meisjes 1 3 en 4  Meisjes 1 3 en 4 

Meisjes 2 5 en 6  Meisjes 2 5, 6 en 7 

Meisjes 3 7 en 8  Meisjes 3 8 + voortgezet onderwijs 

Aspirant Dames  Voortgezet onderwijs    

Dames Vanaf 16 jaar    

Jongens 1     

Jongens 2     

Aspirant heren     

Heren     

 

Belangrijke contactadressen zoals e-mail adressen / telefoonnummers  

Laura Korthof voorzitter 0344-603831 laura.korthof@xs4all.nl 

Jan Harteman Secretaries 0344-602595 ilo@harteman.nl 

Joriena van Ommeren Penningmeester 0344-602726 Joriena_1@hotmail.com 

Miranda Heijmans Ledenadministratie 0344-600715 wj.briggen@wxs.nl 

André Elings Bestuurslid  0344-603207 aa.elings@kpnplanet.nl 

Peter Gremmé  Bestuurslid /sponsoring  pwmgremme@planet.nl 

    

Sportzaal DeLindekamp Lienden 0344-601734  

Sportzaal De Radslag Ingen 0344--602092  

 

Tot Slot 

Zoals u ziet, is er weer een hoop informatie en zijn we volop bezig om alles op een rijtje te krijgen. 

 

Sportieve groeten van het bestuur 

 


