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Onze vereniging. 

Vrijwilligers, leiding en assistenten zijn sinds jaar en dag niet meer 

weg te denken binnen ILO. Wij, als bestuur (zelf ook vrijwilligers), 

zijn trots op het grote aantal hiervan . 

Samen met de leidinggevenden  en assistenten, welke een (kleine)  

vergoeding ontvangen, zorgen deze vrijwilligers voor alles wat 

nodig is tijdens  wedstrijden, uitvoeringen, clubkampioenschappen 

en andere extra activiteiten binnen de vereniging. Dit allemaal 

naast hun dagelijkse werk en/of studie. 

Wij zijn blij met de onvoorwaardelijke inzet van onze leiding, 

assistenten en vrijwilligers, die iedere week een deel van hun 

kostbare tijd inleveren om uw kind gymles te geven en het bestuur 

bij te staan in het organiseren van extra activiteiten. 

Veel van hen zijn al jaren de kracht achter onze ILO. Wij vinden 

het daarom belangrijk hen te noemen in deze nieuwsbrief. 

Het is soms gemakkelijk om aan te nemen dat zij er altijd zullen 

zijn bij onze vereniging. Toch is dit niet altijd het geval.  

Wanneer de leiding of assistenten een keer iets later als normaal 

bij de zaal aanwezig zijn door hun werk of studie hopen wij dan 

ook dat u hier begrip voor heeft. 

Wij, als bestuur, willen daarom al deze leden die zo betrokken zijn 

bij ILO een pluim geven voor hun vaak al jaren lange inzet. 

 

 

Contributie/Lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal worden 

verwerkt via de ledenadministratie. De opzeggingsbrief moet dan 

wel uiterlijk een maand voor afloop van het kwartaal in ons bezit 

zijn.  

Opzeggingen t.a.v. :  

M. Heijmans  

Voorstraat 25 

 4033AB Lienden, 

 e-mail; wj.briggen@wxs.nl 

Jaarmarkt Ommeren 15 mei 2010 

Op 15 mei is de jaarlijkse rommelmarkt in Ommeren. Wij zijn als vereniging uitgenodigd om op deze jaarmarkt een turndemonstratie te komen geven. 

Wij hebben de organisatie van deze jaarmarkt toegezegd hieraan graag mee te werken. Tijden zijn helaas nog niet bekend. Maar noteer deze datum 

vast in de agenda. 

Gymnastiekuitvoering 26 en 27 maart 

In tegenstelling tot andere jaren zullen er aan de kassa 

consumptiebonnen worden verkocht welke in de pauze kunnen 

worden gebruikt. Deze consumptiebonnen kosten € 0,50 per stuk. De 

prijzen van de consumpties zijn als volgt: 

KOFFIE EN THEE €  1,50 SNOEP  €  0,50 

KOEK  €  0,50 AA DRINK €  1,50 

LIMONADE €  1,50 

Consumptiebonnen kunnen achteraf niet worden ingewisseld 
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