Oktober, 2019

Belangrijke data
Oktober

Nieuwsbrief
Nieuws

Herfstvakantie
14 oktober t/m 20 oktober (geen
lessen)
Sponsorloop
19 oktober

Halloween Sponsorloop
Op zaterdag 19 oktober organiseert Fortis weer een Halloween Sponsorloop!
Inmiddels is iedereen geïnformeerd over hoe deze middag eruit zal zien en hoe de
groepsindeling is van de tijdvakken. Met het opgehaalde sponsorgeld wil Fortis een
nieuwe grote trampoline aanschaffen. Degene die het hoogste bedrag ophaalt wint een
heerlijke taart en 2 vrijkaartjes voor de uitvoering op zondag 7 juni 2020! Ook valt er
een prijsje te winnen voor degene die de meeste rondjes kan lopen op het griezelparcours.
Iedereen is welkom op de tribune om de kinderen aan te moedigen. Helaas is de
brasserie gesloten in verband met een besloten feest.

November
Sinterklaas
30 november
December
Kerstvakantie
23 december t/m 4 januari (geen
lessen)

Gezocht:
Secretaris
Fortis is op zoek naar een nieuwe
secretaris. Taken zijn oa. Opstellen
van de nieuwsbrieven, regelen van de
zaalhuur, subsie-aanvraag en
notuleren bij vergaderingen.
Wilt u meer informatie?
Mail dan naar
voorzitter@fortisturnen.nl

Sinterklaas
We moeten nog even op Sinterklaas wachten, maar ook dit jaar komt hij bij Fortis langs!
De pieten hebben het altijd zo leuk bij Fortis, dat ze ook nu weer willen komen om er
samen met de leden een gezellige ochtend van te maken! Deze speciale ochtend vindt
plaats op 30 november. Meer informatie over de indeling van de groepen volgt nog!
Inning contributie
Eind oktober/begin november zal de jaarlijkse contributie weer geïnd gaan worden via
automatische incasso. Houdt hier dus rekening mee. Contributie voor recreanten
bedraagt € 110 per jaar en € 313,60 voor de wedstrijdleden.
Terugblik instuif
Op 24 augustus hebben we weer een geslaagde instuif gehad. Alle kinderen konden een
vriendje of vriendinnetje, broertje of zusje meenemen om samen te komen turnen. We
hebben hierdoor weer veel nieuwe aanmeldingen gehad. We doen ons best om
iedereen zo snel mogelijk in een groep te plaatsen.
Extra groep voor ouder-peutergym gestart
Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de ouder-peutergroep is besloten vanaf
dit seizoen te starten met een tweede groep op de woensdagochtend. We zijn blij dat
we dit mogelijk hebben kunnen maken en waarderen het enthousiasme waarmee
ouders en peuters komen gymen!
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