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Beste leden, 

Hier is al weer de laatste nieuwsbrief van 2010. Het 

afgelopen jaar zijn er weer veel activiteiten geweest zoals de 

jaarlijkse uitvoeringen en clubkampioenschappen. Daarnaast 

zijn er diverse wedstijden voor de selectie geweest met 

wisselende resultaten.  Ook hebben we een inloopdag 

georganiseerd en demonstraties verzorgd op de 

Rommelmarkt in Ommeren.  Als laatste willen we nog even 

de website (www.ILOGYM.nl)  noemen. Hier proberen we 

de laatste nieuwtjes en vooral foto’s zo snel mogelijk op te 

zetten. Op dit moment staan er al honderden foto’s  en 

diverse filmpjes op.  

We wensen iedereen een prettige feestdagen en een mooi en 

sportief 2011 toe. 

Het bestuur. 

 

     

 

Wijzigingen in contributie. 

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief vermeld is er in de 

ledenvergadering besloten de contributie te verhogen en te 

wijzigen in maandbetaling. Verderop in deze nieuwsbrief staan 

de nieuwe bedragen vermeld. Onderstaand willen we graag kort 

de redenen van  deze beslissingen opnoemen.  

-Het vervallen van de subsidie van de Gemeente Buren in 2012. 

-De huurkosten van de zalen worden ieder jaar verhoogd. 

-Turntoestellen zijn aan vervanging toe. Diverse toestellen 

 worden slecht en de veiligheid voor de leden staat voorop.  

-Door de contributie per maand te gaan innen hopen we 

 dat we een betere betalingsspreiding voor u realiseren. 

We gaan ervan uit dat u begrip heeft voor onze beslissing. 

Het bestuur 

 

De contributie zal vanaf januari 2011 aan het eind van 

iedere maand automatisch worden geïncasseerd. 

De maandcontributie voor de vereniging wordt met ingang 

van 2011: 

Leden tot en met 15 jaar  €  7,50 

Leden vanaf 16 jaar  €  9,00 

Selectieleden   € 16,50 

Bodytraining   € 10,00 

Volleybal   €  9,00  

De jaarlijkse bondscontributie is nog niet bekend. Deze 

wordt 1 keer per jaar geïncasseerd. 

Voor selectieleden geldt dat zij ook de normale gymlessen 

volgen. Voor selectieleden vanaf het voortgezet onderwijs 

kan hiervan om gegronde redenen en in overleg met de 

leiding van worden afgeweken. Wel blijft de contributie van 

zowel de normale lessen als van de selectielessen voor hen 

van toepassing. 

 

Leiding 

De leiding van de jongens is overgenomen door Ellen van 

Kalkeren..Wij wensen Ellen veel succes en bedanken Joriena 

van Ommeren voor haar inzet de afgelopen tijd. 

De leiding over de selectiegroepen is ook definitief ingevuld. 

Mariëlle van Tuil en Jorien Harteman hebben besloten dit nu 

definitief op zich te blijven nemen.  

Het bestuur is blij dat deze vacatures door eigen leden zijn 

ingevuld. 

Kerstvakantie. 

Tijdens de kerstvakantie zijn er geen gymnastieklessen. 

De Kersvakantie is van 19 december tot 3 januari 2011. 

 

Gymuitvoering 2011. 

De jaarlijkse gymuitvoeringen in 2011 zijn op vrijdag 25 maart 

en zaterdag 26 maart in de Lindekampzaal in Lienden. 

Sinterklaasmiddag. 

Op 2 december hebben de jeugdleden Sinterklaas gevierd. De 

oefeningen waren aangepast. Zo moesten pakjes over diverse 

hindernissen worden gebracht en in schoorstenen worden 

gegooid. Groot was de verassing toen 3 Pieten de lessen 

kwamen meedoen en cadeautjes kwamen brengen. Foto’s van 

deze middag zijn te vinden op onze website.   

 


