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Beste turnliefhebbers, 

Hierbij ontvangen jullie weer een nieuwsbrief. 

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben er al weer diverse 

activiteiten plaats gevonden. 

Zo hebben we de jaarlijkse gymuitvoeringen al weer lang 

achter de rug. De 2 avonden waren Hollandser dan ooit. 

Door de leiding was alles uit de kast gehaald.  Vlaggen en de 

molen op de achtergrond.  Een tractorband en stro werden 

als nieuwe turntoestellen opgevoerd. Diverse poppenkasten 

werden in de zaal  gezet. En niet te vergeten de Hollandse 

muziek op de achtergrond bij alle oefeningen. De verloting 

was een groot succes. Dankzij de sponsoren hadden we 

meer prijzen dan ooit. Hierbij willen wij ze nogmaals 

bedanken. Ook willen we iedereen bedanken die hebben 

geholpen om van deze avonden een succes te maken. We 

kunnen hier niet alles vertellen, maar de foto’s zijn er om 

alles nog eens na te kijken. Deze staan op het internet.  De 

site (helaas nog niet die van ILO) vind je hier rechtsboven in 

de nieuwsbrief. Momenteel wordt er ook hard gewerkt aan 

een film van de 2 uitvoeringen. Wanneer hier meer over 

bekend is dan krijgen jullie dit zo snel mogelijk te horen. Hou 

de mededelingen in de zalen dus goed in de gaten. 

 

Dan hebben er ook nog diverse wedstrijden plaats 

gevonden. De resultaten zijn prima. Hierdoor doen een 

aantal leden weer mee aan de districtswedstrijden.  Na 

iedere wedstrijd en activiteit proberen we iedere keer weer 

hierover een artikel in de kranten te plaatsen. Soms lukt dit 

wel en soms niet. Kijk dus goed in de plaatselijke huis aan 

huis bladen en de Gelderlander. Enkele krantenartikelen 

van de laatste tijd hebben we in deze nieuwsbrief staan. 

Maar ze staan allemaal ook op de al genoemde website. 

Website:  www.capzles.com 

Website met foto’s en video’s  � www.capzles.com  � zoeken op 

� ILO �  aan de linkerkant kun je dan de activiteit aanklikken. In de 

tijdbalk (midden v.h. scherm) kun je dan verder klikken op een balkje 

en bv. de film openen.  Je kunt hier zelfs de foto’s en filmpjes down-

loaden. Even weten hoe het moet, maar dan lukt het jullie beslist. 

Algemene ledenvergadering. 

Op donderdag 17 juni is er de algemene ledenvergadering. Het programma hangt in Lienden en Ingen in de zaal. 

De vergadering is in de Lindekampzaal en begint om 19.00 uur. 

 In het bestuur zijn 2 leden aftredend en herkiesbaar. 

Daarnaast is er één vacature omdat een  bestuurslid in 2009 tussentijds is afgetreden. 

Aangezien het bestuur de laatste maanden veel hulp heeft gekregen van Bertha van de Grift,  tijdens bv. het organiseren van de 

jaarlijkse gymnastiekuitvoering,  heeft het bestuur besloten haar voor te dragen voor deze bestuursfunctie.  

Natuurlijk is het mogelijk, wanneer u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, uzelf hiervoor aan te melden bij het bestuur. U 

dient zich dan aan te melden voor 7 juni 2010. Aanmelding bij de secretaris via onderstaand  

e-mail adres. Wanneer er meer aanmeldingen voor deze functie zijn zal er een schriftelijke stemming plaatsvinden. 

Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden voor bv. een nog samen te stellen activiteitencommissie en/of internetcommissie. U heeft dan 

geen bestuursfunctie maar helpt de vereniging enorm. 

De jaarvergadering is toegankelijk voor leden en ouders, voogden en verzorgenden van minderjarige leden (1 persoon per lid). 

Wanneer u naar de algemene ledenvergadering wenst te komen, stellen wij het op prijs wanneer u zich vooraf aanmeld (voor 10 

juni as.) via het volgende e-mailadres ILO@harteman.nl 



 
 
 Turndemonstratie op Rommelmarkt Ommeren 

Op 15 mei jl. hebben we op uitnodiging van de Rommelmarkt in 

Ommeren een turndemonstratie mogen geven. 2 x een uur 

hebben diverse leden in het voorjaarszonnetje laten zien wat ze 

allemaal kunnen. De tumblingbaan was hierbij een trekpleister 

voor leden en niet leden. Na afloop werd er nog steeds 

gesprongen en ook niet leden mochten voorzichtig en onder 

goede begeleiding een poging wagen.  Al met al een succesvolle 

dag.   Foto’s en video zijn ook te bekijken op dezelfde website. 

Wij bedanken de organisatie dat zij ons deze gelegen hebben 

geboden. 

Contributie. 

Zoals jullie (of je ouders) misschien gemerkt hebben is de 

contributie van het eerste kwartaal nog niet afgeschreven. 

Dit komt omdat we op dit moment overgaan naar een nieuw 

systeem van de KNGU. Daardoor moet er een hoop gebeuren. 

3 bestuursleden zijn al naar cursussen hiervoor geweest. 

Maar het is een hele klus. De contributie zal waarschijnlijk 

eind mei of in juni worden afgeschreven. Ook is het mogelijk 

dat jullie nieuwe inschrijfformulieren meekrijgen omdat 

aanvullende gegevens nodig zijn. Wij hopen dat u hiervoor 

begrip heeft. 


