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Nieuwsbrief Toneo
Bestuur Toneo
We gaan de komende periode veel leuke dingen doen met Toneo. Dat zorgt voor promotie van de club maar ook voor een
drukke periode voor het bestuur. Als bestuur stellen we ons vaak de vraag of de sportbeoefenaar van Toneo een klant is of
een lid van de club. In het eerste geval neemt hij iets af en betaald daar een bedrag voor, zonder verdere verplichtingen. In
het tweede geval voelt hij zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de club. Wij willen graag duidelijk maken dat
Toneo alleen door de betaling van contributie niet kan bestaan ! Het is dus niet ‘kostendekkend’. Als bestuur organiseren we
daarom ook activiteiten die geld opleveren zoals een pepermuntactie of de kerstfair. Om de contributie betaalbaar te
houden zoeken we mensen die ons kunnen ondersteunen. Dit kan door je aan te melden voor ons bestuur maar ook om
eens in de zoveel tijd activiteiten te organiseren. Mocht je nog twijfelen en heb je nog vragen, kom dan naar onze
jaarvergadering op 29 april.

Agenda
-

Zat. 18 april:
Ma. 13 en do. 20 april:
Ma. 20 t/m zat.25 april:
Zat. 25 april:
Woe. 29 april:
Zat. 30 mei:
Zat. 6 juni:
Zat. 6 juni:
Ma. 22 juni:
Zat. 27 juni:

Gym4fun in Heerenveen
uitdelen van de pepermunt(actie)
Sportweek
Streetdance wedstrijd (2e groep) in Jubbega
Jaarlijkse ledenvergadering Toneo
optreden Streetdance bij Culturele dag Oudega
onderlinge gymwedstrijd Toneo / RSO Oudega
optreden Streetdance op de Peije Dei in Drachten
Uitvoering Streetdance (1e + 2e groep) in gymzaal
Rommelmarkt ONT / div. sportactiviteiten Toneo

Ledenvergadering/jaarvergadering
Op woensdagavond 29 april a.s. houden wij weer onze jaarlijkse
ledenvergadering, met een aantal belangrijke onderwerpen;
-

Stand van zaken gymnastiek/turnen
Deelnemen aan turnwedstrijden
Stand van zaken streetdance / Dance Aerobics
Contributieverhoging
De vergadering wordt gehouden in het clubgebouw van ONT vanaf 20.00 uur.
Wanneer u komt, dan hebben wij een leuke attentie voor u klaarliggen van
uw kind. Komen dus !

Toneo 50 jaar !!!
In januari 1966 is Gymnastiekvereniging Toneo in Opeinde opgericht. Het is opgericht
om een ieder in beweging te krijgen. Toneo betekent; Tot Ons Nut en Ontspanning !
Er zijn in die jaren heel wat kinderen en ouders geweest die gymnastiek of turnen
hebben gedaan. Waarschijnlijk hebben we het nu over de kinderen van de ‘derde’
generatie.
In januari 2016 bestaat Toneo dus 50 jaar en dat willen we groots vieren met
bijvoorbeeld een sensationele uitvoering of een feestshow. Ook zouden we graag
een herinneringsboek uitgeven. We zoeken daarom oud leden of bestuursleden die
een ‘gelegenheidsbestuur’ willen vormen. Mocht je iemand weten of jezelf willen
opgeven neem dan snel contact met ons op.

Turnen
Binnen Toneo hebben we vanaf oktober 2014 turnen kunnen introduceren dankzij ondersteuning van juf
Dagmar van Sportbedrijf Smallingerland. Zij heeft veel ervaring op turngebied en kon daardoor hulp bieden.
Door het grote animo hebben we ook een nieuwe groepsindeling gemaakt.
Toneo wil na de zomervakantie beide turngroepen de mogelijkheid bieden om mee te doen aan officiële
turnwedstrijden die georganiseerd worden door de KNGU (gymnastiekbond). Mààr vooraf moeten er aantal
belangrijke zaken geregeld worden. Het komt er op neer dat wij ouders/vrijwilligers vanaf 16 jaar nodig hebben
die tijdens de wedstrijden willen jureren. Elke vereniging die meedoet aan officiële turnwedstrijden is verplicht
juryleden te leveren (1 op 9 turnsters).
Er is geen voorkennis van turnen nodig om jurylid te worden. Voor wie het leuk vindt om zich te verdiepen in
de verschillende turnelementen en het beoordelen hiervan, is jureren een leuke bezigheid. Tevens is het voor
ouders een mooie gelegenheid betrokken te raken bij de sport van uw kind. De KNGU biedt in het najaar een
kortdurende cursus aan (ca. 18 uur). Deze cursus bestaat uit 3 (praktijk)bijeenkomsten en vooraf worden er
digitale modules aangeboden die u thuis kunt doornemen. Na het behalen van deze cursus wordt een
jurybrevet afgegeven die 4 jaar geldig is.
We zoeken bij voorkeur 2 of 3 personen zodat gezamenlijk de cursus kan worden gedaan. Wij beseffen ons dat
er wel het een en ander van u gevraagd wordt. Daarom wil Toneo hierin tegemoet komen en krijgen de
juryleden een onkostenvergoeding en een vergoeding per gejureerde wedstrijd à € 60,-.
Als u geïnteresseerd bent en meer informatie wenst, dan hopen wij dat u bij het bestuur van Toneo aanklopt.
Wij (en onze turnsters) hebben u hard nodig!
Contributie Turnen
Voor de combinatie gym en turnen gezamenlijk werd er tot nu toe een korting ingevoerd en was de contributie
€ 14,50 per maand. Tot aan de zomervakantie 2015 hanteren we dit tarief. Echter door de veranderingen
(zoals eerdergenoemd) zal Toneo de contributie voor het lidmaatschap van turnen moeten verhogen met
ingang van 1 september 2015. Voor turnen of gymnastiek wordt dit € 11,per maand en voor de
combinatie gymnastiek + turnen € 16,50 per maand. Zoals u gewend bent wordt de contributie aan het einde
van elk kwartaal geïncasseerd.

Tot ziens op onze jaarvergadering
- Penningmeester Sonja van der Bij - Secretaris Diana Witveen
- Voorzitter Ronald Veenstra

- Bestuurslid Evelien Jonker

