
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tekort aan leiding 
Door de groei van het aantal turngroepen in de afgelopen jaren en door het vertrek van 
een aantal van onze trainsters, hebben we al enige tijd moeite om alle lesuren op te 
vullen. Ook Ryanne zal ons binnenkort helaas verlaten omdat zij zal gaan emigreren naar 
Zweden. We doen hard ons best om alle uren in te vullen en om continuïteit te houden 
in de leiding die voor de groepen staat. Helaas kunnen we dit niet altijd garanderen. 
We vragen hiervoor jullie begrip. 
Gelukkig worden op dit moment ook nieuwe trainsters opgeleid en zijn we ook heel blij 
met de komst van Nathanje bij onze club! 

Even voorstellen 
Hoi allemaal, 
 
Mijn naam is Nathanje en vanaf 11 januari mag ik mij aansluiten als trainster bij Fortis! Ik 
ga de lessen geven aan groep 7 en 10 op zaterdag van 11:00 tot 13:00 uur. 
De afgelopen jaren heb ik les gegeven en gejureerd bij een andere vereniging. Komende 
zomer hoop ik samen met mijn man te verhuizen naar het Leeuwse Veld. Ik heb veel zin 
om betrokken te worden bij de vereniging en jullie te ontmoeten. 
 
Groetjes Nathanje 

 

Algemene ledenvergadering 
Woensdag 12 februari is er weer een Algemene Ledenvergadering. Iedereen is van harte 
welkom om 20:00 uur in de Brasseriezaal van de Rosmolen. Mocht je alvast de agenda 
willen zien, deze is op te vragen bij de secretaris (secretaris@fortisturnen.nl). 

Sponsorloop 
Na het succes van vorig jaar, hebben we ook afgelopen oktober weer een Halloween-
sponsorloop georganiseerd. Heel veel leden hebben zich ingezet om op een sportieve 
manier een bijdrage te leveren aan onze clubkas. We hebben met zijn allen zo’n               
€ 2712,11 euro opgehaald. Deze opbrengst gaan we gebruiken voor de aanschaf van 
nieuwe materialen. Het was een griezelige, maar ook erg gezellige middag! Allemaal 
bedankt voor jullie inzet!  

Geen gebruik van de tribune tijdens de lessen 
Vriendelijk verzoek aan alle ouders, broertjes en zusjes om tijdens reguliere turnlessen  
geen gebruik te maken van de tribunes boven de zaal. Dit leidt de turnende kinderen af 
en kan leiden tot verstoring van de lessen of ongelukjes. Verblijf in de brasserie of 
bibliotheek is tijdens de lessen natuurlijk wél mogelijk.  

 
 

Nieuwsbrief 

Nieuws 

Januari, 2020 

Belangrijke data 
 
12 februari: Algemene 
Ledenvergadering 
 
21, 22, 25, 26 febr: geen lessen ivm 
carnaval  Let op: lessen op 28 en 29 
februari gaan wel door 
 
28 april - 9 mei: Geen lessen ivm 
meivakantie  
 
7 juni: Uitvoering ‘Natuurlijk Fortis’ 
 
4 juli: Laatste les voor de 

zomervakantie 

 

12 t/m 18 juli: Zomerkamp 

Gezocht: 

 

• Leiding Zomerkamp 

Voor vragen of aanmelding: 
turnverenigingfortis@gmail.com 
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Zomerkamp 
We gaan dit jaar in juli weer op Zomerkamp. Als je op 1 juli 2020 6 jaar of ouder bent, kun je met 
ons mee op Zomerkamp. Het kamp vindt plaats van zondag 12 juli t/m zaterdag 18 juli. De sjoka’s 
gaan van woensdag 15 juli t/m zaterdag 18 juli. 
Ook zijn we nog op zoek naar leiding (18 jaar en ouder), met name voor de tika’s. Wil je mee? 
Neem dan contact op Gerrit Brands, turnverenigingfortis@gmail.com.  

 
Uitvoering 
Op zondag 7 juni vindt onze twee-jaarlijkse uitvoering plaats. Dit jaar is het thema “Natuurlijk 
Fortis”. Zorg dat je deze datum in je agenda noteert, want het belooft weer een spetterend 
optreden te worden. We laten nog weten wanneer de kaartverkoop van start gaat. Wordt 
vervolgd... 
 
Voorjaarsvakantie   
De voorjaarsvakantie is alweer in zicht en dat betekent dat er op 21, 22, 25 en 26 februari geen 
turnlessen zijn. Op 28 en 29 februari gaan de lessen wel gewoon door.  
We wensen iedereen een fijne vakantie en gezellige carnaval. Alaaf!! 
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