
Het seizoen is weer begonnen!
De eerste paar weken zijn achter de rug en we vinden het 
leuk dat we weer zijn gestart met veel (nieuwe) leden! Het 
wordt weer een mooi seizoen, met onder meer de viering van 
ons 10-jarige jubileum (daarover is in deze nieuwsbrief meer 
info te vinden). Heb je vragen over het aankomende seizoen, 
dan kun je je richten tot de leiding van de groepen of tot het 
bestuur. Vergeet niet dat veel informatie ook op onze website 
te vinden is.

We wensen jullie allemaal een heel gezellig en sportief 
seizoen toe!

Bestuur Athos Aalten

Athos bestaat 10 jaar!
Dat gaan we natuurlijk vieren!

Demo
Daarnaast is er aan het eind van het jaar een 
grote demo, waar alle groepen aan mee doen. 
Info hierover volgt t.z.t, maar houd in ieder geval 
zaterdag 20 juni 2020 alvast vrij in je agenda.

Feestweek
Allereerst met een feestweek. Deze week 
vindt plaats van 14 tot en met 19 oktober. 
Tijdens deze lessen zorgt de leiding voor 
een feestelijk tintje in de les. Om het feestje 
compleet te maken mag iedereen die week 
tijdens de les een vriendje/vriendinnetje/
broertje/zusje meenemen naar de les.

Volg je ons al online?
Wil je het hele seizoen door op de hoogte blijven van het laatste nieuws, eventuele wijzigingen 
voor wat betreft het lesrooster, mooie en minder mooie foto’s en filmpjes of wedstrijduitslagen? 
Volg ons dan op social media! ’t Is gratis en gezellig.

facebook.com/athosaalten
instagram.com/athosaalten
www.athos-aalten.nl

facebook.com/athosaalten
instagram.com/athosaalten

www.athos-aalten.nl



Veel gestelde vragen

Contributie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besproken en vastgesteld, dat vanaf dit seizoen de 
contributie wordt geïncasseerd per maand. Dit gebeurd 10 keer per jaar (september tot en 
met juni).

Hoe meld ik mijn zoon/ dochter 
af voor de les als hij/ zij ziek is?
Dat kun je doen door een berichtje te sturen 
naar de leiding van de groep. 

Waar koop ik turnkleding?
Dat kan door een mailtje te sturen naar 
irma.rave@athos-aalten.nl. Info over de 
verschillende soorten turnkleding is op de 
website te vinden.

Gaan de lessen in de vakanties 
door?
Over het algemeen gaan de lessen niet 
door. Sommige groepen zullen doortrainen, 
bijvoorbeeld in verband met wedstrijden. 
Hierover wordt je tijdig geïnformeerd door de 
trainer. Het vakantierooster is te vinden op 
onze website, onderaan de pagina Lesrooster.

Hoe kun je je aanmelden als 
nieuw lid?
Je mag altijd twee lessen gratis mee 
doen. Als je het leuk vindt, dan liggen er 
inschrijfformulieren in de zaal (op te vragen bij 
de leiding), dus je thuis kunt invullen en weer 
moet inleveren in de zaal.

Wil je ons helpen dit seizoen?
Wij zijn een grote vereniging met een relatief klein bestuur. We zijn dan ook erg blij met alle 
vrijwilligers op wie wij zo nu en dan een beroep mogen doen. Wil jij het aankomende seizoen 
ook iets voor de vereniging betekenen? Groot, klein, structureel of eenmalig; wij zijn blij met 
alle extra handen! Stuur een mailtje naar voorzitter@athos-aalten.nl om je kenbaar te maken. 
Hopelijk tot snel!


