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NIEUWSBRIEF TONEO
Van het bestuur !
Alweer bijna een jaar voorbij! Ook voor Toneo was 2018 weer een enerverend jaar. Middels deze nieuwsbrief willen we kort
terugblikken op de bijzonderheden in 2018.
Op dit moment zitten we op een ledenaantal van ongeveer 40 leden bij de gym en turnen. De gymgroep op donderdagmiddag
(4-7jr) is een vrij kleine groep. Het zou mooi zijn als er wat meer jonge kinderen bij komen in de groep van Jeanet. Vriendjes of
vriendinnetjes zijn altijd welkom om een keer mee te komen doen!
De dance aerobics groep telt een groeiende ledenlijst (nu 30 dames). Doordat deze lessen flexibel zijn in te vullen met een
strippenkaart tellen we wekelijks gemiddeld 17 dames die weer fanatiek komen sporten bij Amanda Bies.
Mooi nieuws is dat Amanda zwanger is van haar 2e kindje. Vanaf januari 2019 gaat ze met zwangerschapsverlof. Sabrina zal
Amanda de komende maanden vervangen. De dames die de dance aerobics lessen volgen kennen Sabrina nog van de vorige
keer. Zij hoopt natuurlijk dat elk weer komt!
Ook de opkomst bij freerunning neemt toe. Ook hier wordt de mogelijkheid geboden om de lessen te volgen via een
strippenkaart. Ook is het mogelijk om de les contant te betalen (€ 3,50)
Helaas hebben we wel moeten besluiten om per november jl. te stoppen met de streetdance lessen. Juf Silke kon door privé
omstandigheden geen les meer geven en een vervanger te vinden viel ook niet mee. Misschien dat we op een later moment
het weer kunnen op pakken.
Wat onze acties betreft hebben we ons voor het nieuwe jaar weer aangemeld voor de Poiesz Sponsoractie. Het afgelopen jaar
heeft deze actie ons € 1050 opgeleverd. En natuurlijk dankzij iedereen die voor Toneo de munten heeft ingeleverd!
Een nieuwe campagne waar Toneo in 2018 aan mee heeft gedaan is de Rabo Clubkas. Leden van de Rabobank konden 3
stemmen online uitgeven aan verenigingen die ze een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen hoe hoger de bijdrage werd
voor de desbetreffende vereniging. Dit heeft ons € 455 opgeleverd. Iedereen bedankt voor het stemmen!
Wat ook in 2018 werd geïntroduceerd was de AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook verenigingen
moeten voldoen aan deze privacywet. Hetgeen voor Toneo nogal wat werk met zich meebracht. Inmiddels zijn de brieven
hiervoor uitgedeeld aan (de ouders/verzorgers van onze) de leden en de meeste verklaringen hebben we ondertekend retour
ontvangen. Voor diegene die dit nog niet heeft ondertekend, gaarne de formulieren z.s.m. inleveren bij het bestuur.
Op de valreep voor het nieuwe jaar kunnen wij nog meer nieuws mededelen. Vanaf januari 2019 schuift Maaike de Jong aan
bij het bestuur. We zijn hier erg blij mee. Ze gaat eerst wat meedraaien en zal dan vervolgens het penningmeesterschap
overnemen. Maaike, welkom in het bestuur!

Nieuwe sponsor!
De meesten van jullie hebben misschien al gezien dat wij een nieuwe sponsor hebben!
Wij zijn ontzettend blij met WM voegwerken. Wopke heeft zich voor 3 jaar als sponsor aan Toneo verbonden. Hij heeft er al
voor gezorgd dat onze turnsters een nieuw trainingspak hebben. Tevens heeft onze leiding ook nieuwe trainingspakken en Tshirts gekregen. Wij willen Wopke hier dan ook heel hartelijk voor bedanken. Wij hopen op een plezierige samenwerking de
komende jaren.

Oproep nieuwe juryleden !
Om mee te kunnen doen met turnwedstrijden dient de vereniging een jurylid te leveren. Zonder
jurylid geen wedstrijd voor de meiden. Om jurylid te worden volg je een kortdurende cursus (3
bijeenkomsten), vervolgens doe je een online examen. Dit is voor iedereen makkelijk te doen
ook als je geen achtergrond hebt in het turnen.
Wij zouden het als bestuur op prijs stellen als er belangstellenden zijn die dit willen doen. Voor elk gejureerde
wedstrijd geven wij een vergoeding + reiskosten.
Dus lijkt het je leuk om voor de vereniging iets te doen, meld je dan bij iemand van het bestuur.

Agenda – overzicht activiteiten TONEO
9 t/m 11 januari 2019 De lessen starten weer!
12 januari 2019
Onderlinge wedstrijd RSO, Boornbergum en Toneo voor de gym- en turngroepen
2 of 3 februari 2019

1e plaatsingswedstrijd in Stiens (groep 4, geboortejaar 2004/2005/2006)

9 februari 2019

1e plaatsingswedstrijd in Ureterp (groep 3, geboortejaar 2007/2008/2009)

30 maart 2019

2e plaatsingswedstrijd(groep 3, geboortejaar 2007/2008/2009)

6 of 7 april 2019

2e plaatsingswedstrijd (groep 4, geboortejaar 2004/2005/2006)

13 april 2019

Fundag in Drachten (gym groep + 1e groep turnen)

Maart/april 2019

Ledenvergadering (exacte datum + agenda volgt)

29 juni 2019

Rommelmarkt ONT en Sport- en speldag Toneo

mei/juni 2019

Grootse uitvoering Toneo (exacte datum volgt)
Lesaanbod van Toneo:

De eerste 2 lessen zijn proeflessen, dus heb je een vriendje/vriendinnetje of wil je zelf eens wat anders proberen
kom dan gerust langs op één van deze lessen!

Het bestuur wenst iedereen alvast hele fijne feestdagen toe
Voorzitter Evelien Jonker
Secretaris Diana Witveen
www.toneo.nl

Penningmeester Sonja van der Bij
Algemeen lid Sjieuwke Steensma
e-mail: toneo.nu@gmail.com

