Nieuwsbrief O.G.F. Contra


Seizoensafsluiting 18/19
We kijken terug op een mooie afsluiting van het seizoen met de Contra familiedag. Dank aan
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Met name voor Gabriëlla was het een bijzonder project
omdat de organisatie van de familiedag in haar handen lag, en ze hiermee slaagde voor haar examen.
Dankjewel voor je inzet en gefeliciteerd!

Verandering
Ondertussen is de club volop in beweging. Anneke is door WSBF benaderd om daar de turntrainingen
te komen verzorgen en zij heeft besloten deze uitdaging aan te gaan. Door een terugloop in
ledenaantal konden wij Anneke helaas niet meer het aantal uren bieden die zij graag wilde. Anneke
was ruim 18 jaar trainster bij Contra. De trainingen waren altijd een mooie mix tussen plezier en hard
werken met erg mooie resultaten door de jaren heen. Dankjewel Anneke voor alles wat je voor de
club hebt gedaan!

Samenwerking Turn Academie
Vanaf komend seizoen gaan wij een samenwerking aan
met de Turn Academie Noord. De Turn Academie gaat in
Ureterp trainingen aanbieden waarbij je de mogelijkheid
krijgt deel te nemen aan een persoonlijk programma om
je verder te ontwikkelen tot een hoger niveau.
Een direct voordeel van deze samenwerking is de mogelijkheid om het vertrek van Anneke op te
vangen en om de kosten van aanschaf en onderhoud van materiaal te verdelen.

Komend seizoen
De gymlessen, Aerobic- en turntrainingen worden komend seizoen dus gewoon gegeven.
Bovenstaande ontwikkelingen kunnen alleen wel een uitwerking hebben op wanneer deze trainingen
worden gegeven. We zijn druk bezig met de planning en zullen het trainingsschema zo snel mogelijk
publiceren. Ook blijft het nog onduidelijk wat we met de Acro trainingen gaan doen komend seizoen.
We houden iedereen op de hoogte met de nieuwsbrief die via email wordt verspreid. Mocht je je
email adres nog niet hebben doorgegeven dan kan dat met een mail aan info@ogfcontra.nl.
Voor kortetermijn veranderingen in trainingstijden (b.v. uitval van lessen)
of berichten die urgentie hebben, gebruiken we de communicatie tool
“Slack”. Ook kun je via slack vragen stellen aan het bestuur. Hoe je je kunt
aanmelden voor Slack vind je op www.ogfcontra.nl

SponsorKliks
En dan nog het laatste…. Denken jullie nog aan de Sponsorkliks?!
Je komt er via www.ogfcontra.nl
We wensen jullie nog een fijne vakantie!
Bestuur O.G.F. Contra
Harold, Thom en Inge

