
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorloop 
In oktober hebben we voor het eerst als club een eigen sponsorloop georganiseerd met 
het thema Halloween. 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 € 3324,05 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!  
 
Carnaval en turnlessen 
Het is alweer bijna Carnaval! Vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart, dinsdag 5 maart en 
woensdag 6 maart zijn er geen lessen. 
Vrijdag 8 maart en zaterdag 9 maart wordt er wel geturnd!!!!  

Verzoek aan alle ouders 
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.    

Jubileumreceptie en Reünie 
Fortis bestaat 40 jaar en dit gaan we natuurlijk groots vieren. In april vindt de eerste 
jubileumactiviteit plaats. Alle oud bestuursleden en trainers (waar wij de gegevens van 
hebben kunnen achterhalen) hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor onze 
jubileumsreceptie op vrijdag 5 april vanaf 20:30 uur in de Brasserie van de Rosmolen!  
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel een functie binnen het bestuur 
of als leiding hebben vervuld kunt u zich aanmelden bij voorzitter@fortisturnen.nl. 

Voorafgaand aan de receptie kunnen alle oud-leden  van 19:30-20:20 uur hun kunsten 
vertonen op de turnreünie en daarna oude herinneringen ophalen op de 
jubileumreceptie. Wel graag even aanmelden. We vragen hiervoor een kleine bijdrage 
van 5 euro p.p. Aanmelden kan via voorzitter@fortisturnen.nl.  

Rabo clubkascampagne  
Binnenkort doet Fortis weer mee met de Rabo Clubkas Campagne. Dit jaar stelt de 
Rabobank maar liefst 150.000 euro beschikbaar, te verdelen onder de deelnemende 
verenigingen in de gemeente West Maas en Waal, Lingewaard en Overbetuwe. 
Iedereen die voor 1 april 2019 lid is van de Rabobank mag 5 stemmen uitbrengen. Met 
uw stem ontvangen we een bijdrage voor het jubileumkamp voor alle leden. Vergeet 
dus niet te stemmen op Fortis! We houden jullie op de hoogte. 
 
Zomerkamp  
We gaan dit jaar in juli weer op Zomerkamp van 7 t/m 13 juli. We zoeken nog 
enthousiaste begeleiders voor de zomerkampen! Als het je leuk lijkt om als leiding mee 
te gaan op kamp, stuur dan een mail naar turnverenigingfortis@gmail.com. 

 
 

Nieuwsbrief 

Nieuws 

Maart, 2019 

Belangrijke data 
 
1, 2, 5, en 6 maart: geen lessen i.v.m. 
carnaval → 8 & 9 maart: Wel lessen 
5 april: Jubileumreceptie en 
turnreünie 
18 & 19 mei: Jubileumkamp 
27 april - 8 mei:  Geen lessen i.v.m. 
meivakantie  
15 juni: Beweegdiploma & 
Clubkampioenschappen  
29 juni: Laatste les voor de 

zomervakantie 

Gezocht: 

 

• Bestuursleden 

Fortis heeft een enthousiast en actief 
bestuur. Binnenkort hebben we plaats 

voor een voorzitter en zoeken we 
iemand voor het secretariaat en 

technische commissie.   

Kom jij ons versterken?  

Voor vragen of aanmelding: 
voorzitter@fortisturnen.nl 

 

• Leiding Zomerkamp 

Voor vragen of aanmelding: 
turnverenigingfortis@gmail.com 
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