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Beste leden en ouders/verzorgers van leden. 
 
Graag geven we weer een update van wat zich 
heeft afgespeeld het afgelopen half jaar en 
wat er nog op het programma staat de 
komende tijd.  
 
Grote club actie en sponsoropbrengsten 
De jeugdleden hebben weer meegedaan met 
de grote clubactie. We doen hier al een aantal 
jaren aan mee en levert altijd een leuk bedrag 
op voor de club waar we weer materiaal van 
kunnen vervangen. We hebben een mooi 
bedrag opgehaald van € 836,19! Iedereen heel 
erg bedankt voor jullie inzet! Daniël Duijndam 
heeft de meeste loten verkocht en Lana 
Steenis heeft het meest opgehaald met de 
sponsoractiviteiten. Ze hebben beiden een 
bedankje gekregen. 

 
 
Sponsoractie 
Op dinsdag 18 en woensdag 19 april zullen de 
jeugdleden weer actief zijn tijdens de 
SponsorDance, sponsorGym en Sponsor Free 
Running. Kom die dagen ook gezellig kijken 
hoe onze jeugdleden zich inspannen. De 
opbrengst zal gebruikt gaan worden om weer 
een spetterende Halloween en pietengym te 
organiseren. Ook bestaat de vereniging in 
augustus 95 jaar! Dit willen we vieren met 

allemaal leuke activiteiten in mei! En een 
groot feest op zaterdag 26 augustus, dus zet 
deze datum alvast maar in je agenda! 
Iedereen alvast bedankt en veel succes met 
jullie inspanningen. 
 
Bestuurszaken  
Woensdag 29 maart is er weer een algemene 
ledenvergadering geweest. Monique van 
Teeffelen stopt als secretaris en Brenda van 
Schip neemt haar taken over.  
We zoeken nog steeds een tweede algemeen 
bestuurslid!  
Het bestaat nu uit: 
Voorzitter:  Hans van Ojen 
Penningmeester: Miranda Baauw 
Secretaris: Brenda van Schip 
Algemeen bestuurslid: Marius van Dodewaard 
 

 
       (links Monique van Teeffelen, rechts Brenda van Schip) 

 
Contributie 
Tijdens de jaarvergadering hebben we verder 
de contributie besproken. De jeugdleden 
lopen qua aantal wat terug en dat maakt dat 
de meisjes recreatief turnen is samengevoegd 
tot 1 groep. Al 5 jaar hebben we de 
contributie niet hoeven te verhogen, echter 
de kosten lopen op en het aantal jeugdleden 
wat terug. Dit maakt dat we helaas 
genoodzaakt zijn de contributie van alle 
groepen te verhogen met €1. De aanwezigen 
op de jaarvergadering zijn hiermee akkoord 
gegaan.  
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Schoolvakanties 2016-2017 
Hierbij een overzicht van de schoolvakanties  
en vrije dagen schooljaar 2016-2017 tot aan 
de zomervakantie.  
Tijdens de vakanties/vrije dagen zijn er géén 
lessen. 
 
2e paasdag:                    17-04 
Meivakantie:           22-04 t/m 30-04 
2e pinksterdag:   05-06 
Zomervakantie:       08-07 t/m 20-08 
 
Belangrijke data: 
18 en 19 april:  sponsoractiviteiten 
26 augustus:  viering 95 jaar Tonido 
 
Informatie en het laatste nieuws  
Leuke foto’s, informatie over de 
lesprogramma’s of activiteiten? 
Dit alles is te volgen op www.tonidozoelen.nl 
of via facebook of Twitter; dus volg ons daar 
voor de laatste nieuwtjes! 
Heb je zelf leuke foto’s of ideeën? We horen 
het graag! info@tonidozoelen.nl  
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