Nieuws uit de bestuurskamer.
Het seizoen is alweer enkele weken oud en de herfstvakantie komt er
al weer aan. Gelukkig is de start soepel redelijk verlopen, maar helaas
hebben we alweer afscheid moeten nemen van Ingelot, zij heeft om
gezondheidsredenen per direct moeten stoppen met lesgeven bij
Athos. We wensen haar veel sterkte toe!
Dit stelt ons voor een groot probleem, waar halen we zo snel leiding
vandaan? Mocht u iemand weten of zelf interesse hebben voor het
geven van gymlessen aan de jongste meisjes- en jongensgroepen en
de ouder peuter gym dan verzoeken wij u contact met ons op te
nemen, Tot die tijd zal er wisselend iemand voor de groep staan.
We hopen hier bij te kunnen rekenen op uw begrip.
Op 1 september j.l. bestonden de volksdansgroepen binnen Athos 30
jaar! Er zitten zelfs nog leden van het eerste uur bij! Dit is zeker een
felicitatie waard, en hopelijk dansen ze nog vele jaren door!
De voorzitter.

Even voorstellen….
Hallo allemaal,
Mijn naam is Romy Halleriet, 25 jaar en
samenwonend in Winterswijk. Vanaf het seizoen
2017-2018 zal ik binnen Athos Aalten de E lijn
acrobatiek lessen verzorgen en de Special Gym.
Sinds jongs af aan loop ik al mee in de turnwereld,
gestart als kleuter, doorgestroomd naar selectie
turnster, acrobatiek turnster, springroep, assistent
en inmiddels trainster en jurylid in verschillende
disciplines binnen de KNGU. Ik heb zowel
bewegingsagogie als sportmanagement succesvol afgesloten op school.
Momenteel ben ik werkzaam bij verschillende gymverenigingen en
studeer ik filiaalmanagement. In mijn vrije tijd sport ik zelf graag, helaas
geen turnen meer voor mij maar een mooie nieuwe uitdaging,
kickboksen en krachttraining. Ik heb ontzettend veel zin om dit seizoen
te starten bij de club, we gaan er een mooi seizoen van maken!

Jeugdbestuur info!
Hoi jongens en meiden!
Op zaterdag 14 oktober organiseert het jeugdbestuur
een bioscoopmiddag. We kijken de film "The Boss
Baby". Kom je ook? Vraag je leiding dan om het briefje
en geef je op. Tot de 14e!
Groetjes, het jeugdbestuur.

Agenda:
14 oktober bioscoopmiddag.
Herfstvakantie :
16 oktober - 20 oktober
Kerstvakantie :
25 december - 5 januari
13 januari jongenswedstrijd in
Aalten! Organisatie Athos.
De overige wedstrijddata kunt u
vinden op de site.

Kijken in de zaal.
Graag willen wij u als ouders /
verzorgers vragen om pas 5
minuten voor het einde van de les
te komen kijken (of indien nodig
de zaal in te lopen) Het is heel
storend voor de leiding als ouders
in de zaal of op de balustrade
aanwezig zijn. We hebben
speciale momenten in jaar waarbij
iedereen welkom is om te kijken of
mee te doen!
Zou u hiermee rekening willen
houden? Namens alle trainers
hartelijk dank!

Van de sponsorcommissie.
Grote Clubactie

En, lukt het allemaal een beetje om de loten van de grote clubactie te
verkopen? Hopelijk wel.
Denken jullie ook aan de inleverdatums, woensdag 4 oktober van 1619.30 uur en vrijdag 7 oktober van 15.45-18.30 uur. We hopen op een
goede opbrengst zodat we weer leuke dingen kunnen aanschaffen.
Sponsering.
We zijn erg blij met de sponsoring van verschillende
bedrijven, welke dat zijn dat zie je aan de logo’s op
deze nieuwsbrief. Maar we hebben er een nieuwe
sponsor bij die ‘Iets Anders’ heet maar ook hun naam
daarin eer aandoen dus op een ‘iets andere’ manier
sponsort.
Jullie hebben het misschien al begrepen, het gaat over
‘Iets Anders’ makelaars aan de Hogestraat.
Verkoop je als lid van Athos een huis of verkopen je
ouders, kennissen, buren of familie een huis bij ‘Iets
Anders’ makelaars dan kunnen ze aangeven bij de
‘Iets Anders’ makelaars dat ze Athos willen sponsoren
en dan maakt de makelaar een bedrag over naar de vereniging. Dus
een andere manier van sponsoring die best veel op kan brengen.
Zie je dat er in je omgeving iemand een huis
verkoopt via ‘Iets Anders’ makelaars (dan
staat er zo’n mooi paars bord bij het huis)
maak die persoon dan op deze mogelijkheid
attent.
Of misschien willen je ouders dat wel doen.
Op die manier kunnen we nog meer oude
materialen vervangen en / of nieuwe
materialen aanschaffen.

Nog even dit….
Mocht u uw dochter willen
verrassen bijv. met 5 december
met een nieuw turnpakje, houdt
u er dan rekening mee dat de
levertijd kan oplopen tot 7
weken. Op tijd bestellen dus.
Meer info over de kleding vindt
u op de site!!

Geen tijd om te sporten?

Ook wel toe aan een leuke hobby?
Maar druk met uw kind op en neer
rijden naar de sporthal? Dan hebben
wij de oplossing voor u!
Op maandag is er volleybal van
19.00 t/m 20.30 uur, en volksdansen
van 18.30 t/m 19.45 uur en van
19.45 t/m 21.00 uur.
Dit is tegelijkertijd met de lessen van
onze meisjes groepen.
Doe gewoon eens een keer mee, we
zien u graag verschijnen!

We hopen op jullie medewerking daar in en dan moet het helemaal goed
komen en wordt het in de zaal ook iets anders!

Wedstrijden
Binnenkort starten alweer de eerste wedstrijden. Op de site kunt u een
overzicht zien wie wanneer en waar de wedstrijden heeft. Ook Athos
organiseert diverse wedstrijden, we beginnen met een jongenswedstrijd
op 13 januari, hier kunnen we nog wat hulp bij gebruiken, o.a.
kaartverkoop entree, kantine werkzaamheden, helpen
bij de wedstrijdtafel (cijfers invoeren, muziek
aanzetten) etc.etc. Kunt u een van de genoemde data
helpen (al zijn het maar een paar uurtjes) meld dit dan
bij de leiding of irma.rave@athos-aalten.nl.
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