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NIEUWSBRIEF TONEO
Oproep van het bestuur !
In onze vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat Ronald Veenstra afscheid heeft genomen als voorzitter van Toneo.
Tot op heden bestaat het bestuur nog uit ons drieën (Evelien Jonker, Diana Witveen en Sonja vd Bij).
Een vereniging kan niet zonder een goed functionerend voltallig (bij voorkeur 5 personen) bestuur!
Wij hebben de laatste tijd al veel ouders benaderd met de vraag of zij of hij plaats wil
nemen in ons toch echt wel gezellig bestuur. Het wil op de één of andere manier niet
lukken om iemand te vinden die hier ja tegen zegt ………

Wie wil ons helpen?

Wie zoekt een nieuwe uitdaging in
een gezellig bestuur?

Om het allemaal toch goed draaiende te houden hebben wij het idee geopperd om diverse commissies op te richten, te
denken valt aan een activiteitencommissie, technische commissie en een commissie die zich bezig houdt met het 50 jaar
bestaan van Toneo (in 2016). Inmiddels hebben wij voor laatstgenoemde commissie al vrijwilligers gevonden en de eerste
bijeenkomst is al geweest.
Maar we hebben nog meer vrijwilligers nodig die zich met andere zaken bezig willen houden, zoals o.a. het meedoen aan de
jaarlijkse winterfair. Wil je wel betrokken zijn met het wel en wee van Toneo maar voel je weinig voor een bestuursfunctie
dan is zitting in een activiteitencommissie misschien wel iets voor je. Heb je leuke ideeën voor onze bijdrage aan de
winterfair en wil je graag helpen met de voorbereiding meld je dan z.s.m. bij ons.
Heb je zin in een nieuwe uitdaging maar wil je eerst meer weten over de (bestuurlijke) taken trek dan gerust één van ons aan
de mouw. We hopen echt dat er gehoor komt op onze oproep!

Wie helpt mee om onze vereniging bloeiend te houden en onze kinderen een leuke
sportieve tijd te geven binnen Toneo?

KIJKLES met opbrengst voor Stichting Bootvluchteling
Via deze nieuwsbrief wil ik alle ouders en opa's en oma's bedanken
voor de geweldige opkomst bij de kijklessen van de gym en
streetdance lessen. En natuurlijk de kinderen die met hun
enthousiasme en inzet deze les verzorgd hebben. Dankzij jullie
hebben we het prachtige bedrag van €219,97 opgehaald! Toneo
heeft dit bedrag aangevuld tot €250. Een prachtig bedrag waar
Stichting Bootvluchteling vast veel mensen mee kan helpen.
Iedereen ontzettend bedankt hiervoor!

Groetjes Winneke (assistente gym)

Turnen (donderdags 17.00 tot 18.00 uur)
Inmiddels hebben wij van de KNGU (bond) informatie ontvangen over de turnwedstrijden, en de
oefenstof is ook bekend, dus Hendrik en zijn assistenten kunnen nu maar aan de slag om zich goed voor
te bereiden op de wedstrijden.
De sluitingsdatum voor opgave hiervoor is 15 november.
We zullen binnenkort nog een opgavebriefje meegeven maar hierbij alvast de datums voor de
wedstrijden:

Pre-instap en instap groep (geboortejaar 2007 of jonger) > 6 februari en 19 maart 2016.
Pupillen en jeugd (geboortejaar 2006 of eerder) > 20 februari en 9 april 2016.
Een turnster kan zich plaatsen voor de Friese Kampioenschappen als aan deze 2 wedstrijden is
meegedaan. We gaan er dan ook vanuit dat al onze turnsters hieraan meedoen.
Mochten jullie nog twijfelen of vragen hebben hierover informeer dan even bij meester Hendrik.

Jurycursus
Woensdag 7 oktober was in Ureterp de eerste cursus voor jureren van turnwedstrijden. Wij, vanuit Toneo waren
vertegenwoordigd met zijn 4en: Winneke, Siebrig (moeder van Renske), Jeanet (tante van Sanne Bruins) en Diana
(secretaresse Toneo en moeder van Amber). Samen met nog 20 andere cursisten hebben wij een leerzame avond
gehad. We hebben geleerd hoe je een oefening moet beoordelen. We kunnen dit via de computer en in een
boekwerk thuis bestuderen. In november en
december hebben we nog 2 cursusavonden in
Ureterp. Dan gaan we aan de hand van filmpjes de
verschillende oefeningen die de kinderen moeten
turnen op wedstrijden “proef jureren”. Om te slagen
voor de cursus moeten we thuis via de computer een eindtoets met meerkeuzevragen maken. Wij gaan er
natuurlijk vanuit dat we allemaal slagen en zo een mooie bijdrage aan de kinderen kunnen leveren om ze mee te
laten doen met de turnwedstrijden. Want zonder juryleden helaas geen wedstrijd voor de kinderen. Onze dank is
daarom ook groot voor de dames die reeds begonnen zijn. Veel succes!

Turngala in Leek: 7 november 2015
Het Turngala Leek biedt een ruim twee uur durende show aan met
veel aandacht voor turnen en andere gymdisciplines afgewisseld
met mooie showacts en dat alles in een geweldige sfeer met licht
en geluid.
Wil je bekende landelijke toppers zien in een fantastische show, ga
dan zeker op zaterdag 7 november a.s. naar het Turngala in Leek.
De kaarten zijn via de site (www.turn-gala.nl) verkrijgbaar. De
kaarten kosten in de voorverkoop € 13,50.
Shows om 14.30 en 19.30 uur

Streetdance en Dance Aerobics
Bondscontributie
Tot onze schrik kregen wij net voor de zomervakantie een mailtje van de KNGU dat wij niet al onze leden
netjes aan de bond hadden doorgegeven. Wij waren ons van geen kwaad bewust dus werd er een
afspraak gemaakt met de KNGU. Maandag 28 september was het zover er kwam een delegatie van de
KNGU Noord bij ons op bezoek. Wat bleek nu, wij moeten naast onze gymnastiek leden ook de leden van
streetdance en dance aerobics opgeven. Gelukkig waren ze niet de kwaadsten dus krijgen we tot
1 januari de tijd om dit alsnog te doen. Een boete bleef ons bespaard omdat er sprake was van
onwetendheid.
Wat betekent dit voor onze leden:
Vanaf 1 januari gaan we dus ook bondscontributie in rekening brengen bij de streedance leden.
Voor de dance aerobics wordt de prijs van de strippenkaart iets aangepast per 1 januari.
Jullie krijgen hier allemaal nog bericht over in december.
Het kan zijn dat we nu ook mee gaan doen aan streetdance wedstrijden van de KNGU maar hier gaan we
eerst met juf Amanda overleggen en we moeten bekijken wanneer en waar die wedstrijden zijn. Onze
wekelijkse lessen zijn op:
Streetdance: Maandag 18.00 tot 18.50 uur (tot ca. 9 jaar)
Maandag 18.50 tot 19.40 uur (vanaf 10 jaar)
Dance Aerobics: Maandag 20.00 tot 21.00 uur (vanaf 16 jaar)

WIST U DAT:
Er 4 vrijwilligers zijn die de jurycursus voor de turnwedstrijden volgen!
Toneo in 2016 vijftig jaar bestaat!
Onze gymzaal één van de modernste zalen in heel Nederland wordt!
Vanaf 6 november a.s. meester Hendrik start met freerunning op
donderdag van 19.00 tot 20.00 uur!

Op 12 december a.s. Toneo meewerkt aan de winterfair!
Het bestuur wel hulp kan gebruiken bij het organiseren en besturen!
Meester Hendrik in Rottevalle kennismakingslessen gymnastiek verzorgd
vanaf 30 oktober!
Juf Amanda met de Bounce Kids (2e groep streetdance 10+) meedoet
aan een wedstrijd op 12 december!
De dance aerobics lessen het goed doen bij 30+ en 40+
Deze sportieve dames wellicht eens iets kunnen laten zien!!

Groet van het bestuur
Voorzitter Evelien Jonker
Secretaris Diana Witveen

Penningmeester Sonja van der Bij
Alg. bestuurslid Wie o wie ??

www.toneo.nl

e-mail: toneo.nu@gmail.com

