
Nieuwsbrief februari 2020
De eerste helft van het seizoen zit er alweer op. We kijken terug op een 
geslaagde feestweek n.a.v. ons 10-jarige bestaan waarin we samen 
veel plezier hebben gehad tijdens de lessen. Ook was er de pietengym, 
de uitbreiding van de Freerunning groepen wegens een grote groei aan 
leden en een geweldige opbrengst van de lotenverkoop!

2020 is afgetrapt en het beloven weer leuke maar ook drukke maanden 
te worden! Zo zit een deel van de leden volop in het wedstrijdseizoen, 
en wordt er vol enthousiasme toegewerkt naar de demo waar alle leden 
van Athos aan mee doen. Meer (belangrijke!) info hierover, en nog veel 
meer dingen die goed zijn om te weten, lees je in deze nieuwsbrief.

Graag tot ziens bij de ledenvergadering, demo of andere activiteiten!

Bestuur Athos.

Demo: Zaterdag 20 juni 2020
Zaterdag 20 juni 2020 doen alle leden van Athos mee met de demo. Onder het thema ‘Athos on stage’ 
leven alle groepen zich uit op een muscial nummer. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de demo’s 
en een definitieve planning. In deze nieuwsbrief geven we alvast de info die we nu hebben. Zodra er 
een definitieve planning is horen jullie dat uiteraard van ons.

Kleding
Alle leden dragen tijdens de demo 
verenigingskleding (tenzij anders aangegeven door 
de leiding van de groep). 

Jongens selectie: Blauw-wit-rode selectiepak, met 
bijpassende witte lange/korte broek.

Jongens recreanten: Blauw hemdje met een korte 
witte sportbroek.

Meisjes selectie: wit-rood-blauwe selectie turnpakje.

Meisjes recreanten: Mouwloos turnpakje in één van 
de vijf kleuren, zoals zichtbaar op de website. Ook 
het ‘oude’ blauw met roze pakje met lange mouwen 
mag gedragen worden, als je deze nog in bezit hebt.

Houd rekening met een flinke levertijd op de 
turnpakjes! Wil je zeker weten dat de kleding optijd 
binnen is, bestel dan uiterlijk eind maart. Meer info 
over passen en waar je kunt bestellen:
www.athos-aalten.nl/lidmaatschapenkleding

Data
Definitieve tijden volgens z.s.m. Hieronder staan 
alvast wat momenten vermeld die je vrij kunt 
houden in je agenda.

Vrijdag 19 juni: ‘s middags en ‘s avonds is er 
voor alle groepen een generale repetitie.

Zaterdag 20 juni: ‘s middags en ‘s avonds vindt 
de demo plaats in de Aladnahal.

Hulp gezocht!
In het organiseren van de demo zit veel tijd en 
energie. Gelukkig hebben wij een enthousiaste 
demo commissie die voortvarend de boel oppakt. 
Zij kunnen op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni 
(voor, tijdens en na de demo) nog heel veel extra 
handen gebruiken. Kom je gezellig meehelpen? 
Aanmelden of overleggen kan via Roelien Stump 
op het nummer 06-28 87 08 40.

facebook.com/athosaalten

instagram.com/athosaalten

www.athos-aalten.nl



Demo
Zijn jullie ook al zo druk aan het oefenen voor de 

Demo van 20 juni? En, lukt het allemaal een beetje?
Dat wordt vast een hartstikke mooi feest met elkaar.

Tja, je weet het, bij de demo hoort 
een verloting en bij een verloting 

horen prijzen. We kunnen altijd 
een beroep doen op Aaltense 

winkeliers maar mochten jullie thuis 
nog spulletjes hebben die leuk zijn 

voor de verloting dan mag je ze meebrengen naar 
de sporthal, wij verzamelen ze daar en bewaren het 

dan voor de Demo. Als er spulletjes tussen zitten 
die toch niet zo mooi zijn dan beslissen wij of ze de 

verloting in gaan, oké?

Actie in uitvoering
Kennen jullie ‘m nog, onze nieuwe actie van vorig 
jaar, de paaseitjesactie? Ook dit jaar gaan we met 
jullie hulp weer van die lekkere paaseitjes 
verkopen.
Begin maart komen 
er brieven daarover 
de zaal in maar je mag 
de datums al wel vast 
in je agenda zetten:  
- vrijdag 27 maart van 17.30-20u.  
- zaterdag 28 maart vanaf 10.45u. totdat de eitjes 
op zijn.
Wij hebben er weer zin in (lekkerrrrrr!), jullie ook?

Jaarvergadering: 19 maart 2020
Donderdag 19 maart 2020 vindt de jaarlijkse jaarvergadering plaats. De avond start om 
20.00 uur in de verblijfsruimte van de Aladnahal. Een deel van de voor de jaarvergadering benodigde 
stukken ligt een half uur voor aanvang van de jaarvergadering ter inzage klaar. Ruim voor aanvang 
verschijnen de agendapunten op onze website. We hopen je daar te zien!

Wil je ons helpen?
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 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!

Nieuws van de sponsorcommissie
Als Sponsorcommissie kunnen we zeggen dat we een goed 2019 hebben gehad.
Verschillende geslaagde acties met mooie opbrengsten en daaraan gekoppeld natuurlijk de verschillende 
toestellen die zijn aangeschaft en waar intensief gebruik van wordt gemaakt.
De enige minder geslaagde actie was de flessenactie. We hebben besloten om die te stoppen. Wellicht 
wordt deze nog vervangen door een andere actie maar dat moeten we nog bekijken. Mocht dat zo zijn 
dan horen jullie dat. 


