
 

Het sportseizoen 2017-2018 is net begonnen! Hopelijk heeft 

iedereen weer zin in de lessen die onze vereniging aanbiedt het 

komende jaar! We zien iedereen natuurlijk graag terug en 

hopelijk kunnen we nieuwe gezichten verwelkomen dit jaar.  

Voordat we van start gaan, delen we via deze weg graag een 

aantal zaken aangaande de vereniging en het komende 

sportseizoen. 

 

NIEUW BESTUUR  

Sinds april jl. zijn er 6 nieuwe  leden in het bestuur van de 

vereniging toegetreden.  Een aantal ter vervanging van 

vertrekkende bestuursleden en aantal naar aanleiding van 

de “noodoproep” begin dit jaar. De nieuwe bestuursleden 

zijn; Rieneke Zomer (penningmeester), Bianca Overzet 

(technische leiding), Yvonne Snijders,  Pascal te Morsche, 

Nienke Herder en Roos Hendriks.  Het bestuur is 

inmiddels goed bekend met elkaar en druk bezig met 

plannen voor het komende jaar, maar ook met plannen 

voor de lange termijn.  De contactgegevens van de 

nieuwe bestuursleden zijn te vinden op onze geheel 

vernieuwde website!   www.krachtenvlugheid.eu  

.GROTE CLUBACTIE 2017 

Ook dit jaar doet Kracht & Vlugheid mee aan de Grote 

Clubactie. De clubactie is een super mooie kans om je 

betrokkenheid als lid te laten zien. Dit omdat 80% van elk 

verkocht lot direct in de kas van de vereniging komt. Met 

dit geld kunnen we investeren in nieuw materiaal, nieuw 

lesaanbod en daarnaast is het heel goed voor de 

bekendheid van onze verenging.  

De komende weken zullen we in de lessen intekenlijsten 

neerleggen waar je je kan opgeven voor deelname!  Vanaf 

16 september a.s. kan er gestart worden met de verkoop 

van loten. Leuk om te weten is dat we voor het lid met de 

meest verkochte loten een mooie prijs in petto hebben! 

Dus ga de strijd met elkaar aan! Zo help je je club en kun 

je ook nog eens zelf een leuke prijs winnen.  

 

 

 

CONTRIBUTIEVERHOGING 

Met ingang van 1 september 2017  zal er een contributie  

verhoging plaatsvinden, zoals ook aangekondigd tijdens 

de jaarlijkse ledenvergadering afgelopen juni. De 

verhoging is nodig om onze kas en vereniging gezond te 

houden. 

Nieuwe contributie: De contributie gaat voor alle leden 

omhoog met 1,- euro per maand, voor de selectiegroepen 

wordt de contributie 1,50 euro per maand verhoogd. 

 

APENKOOI EVENT BHOELE 

Tijdens de komende herfstvakantie op vrijdag 20 oktober , 

organiseert Kracht & Vlugheid een Apenkooi event in de 

Bhoele in Eerbeek. Het zal een middag zijn vol beweging, 

maar het draait vooral om het plezier van de kinderen die 

deelnemen. Kosten voor deelname bedragen 2,- euro per 

kind. Om het leuk te houden voor alle kinderen delen we 

de middag op in leeftijdsgroepen: 

 13:00 -14:00 - 4 t/m 6 jaar  

 14:00 – 15:00 - 7 t/m 9 jaar  

 15:00 – 16:00 -  10+ 

Meer informatie over de Apenkooi volgt via Facebook en 

de website 

* Wil / kun  je helpen als 

vrijwilliger op 20 oktober om de 

Apenkooi tot een groot succes 

te maken?? Wij horen dat heel 

graag. Wij zijn hard op zoek 

naar vrijwilligers die ons kunnen 

helpen tijdens de Apenkooi!. Dit 

kunnen ouders zijn, maar 

uiteraard mogen dit ook 

familieleden of vrienden zijn!   

GYMZAAL LORENTZSTRAAT  

De gymzaal aan de Lorentzstraat blijft in ieder geval tot 

het voorjaar van 2018 in gebruik. Zodra er meer duidelijk 

is over de sloop van de gymzaal en de nog te bouwen 

nieuwe zaal laten wij dat weten.  

SPONSOR 

Onze club heeft een nieuwe sponsor; Varego!  Heel erg 

fijn dat Varego onze club steunt. Ken jij of ben jij iemand 

die ook onze vereniging zou willen sponsoren kijk dan 

voor sponsormogelijkheden op www.krachtenvlugheid.eu 

bij het kopje sponsor informatie.  

http://www.krachtenvlugheid.eu/
http://www.krachtenvlugheid.eu/

