Nieuwsbrief O.G.F. Contra
Communicatie bij O.G.F. Contra
Om makkelijker met elkaar te kunnen communiceren en om
alle communicatie centraal te houden zonder dat daarbij
prive gegevens worden getoond gaan we bij O.G.F. Contra
voortaan gebruik maken van “Slack”.
Slack is een communicatie app vergelijkbaar met WhatsApp of SocialSchools. Slack is een
app die je net als WhatsApp installeert op je telefoon.
Slack gaat gebruikt worden voor:
- Wijzigen van trainingstijden. Zowel eenmalige als ook permanente wijzigingen.
- Af- of ziek- melden.
- Vragen aan bestuur of trainers.
- enz.
Kortom, alle communicatie rondom O.G.F. Contra zal voortaan gedaan worden via Slack.
Zorg er dus voor dat je op de hoogte blijft en dat je je aanmeldt via deze instructies op
www.ogfcontra.nl/slack

Betrokkenheid leden, ouders en verzorgers
Wij als bestuur en trainers van O.G.F. Contra hebben grote plannen voor de toekomst. Zoals
is te lezen in deze nieuwsbrief gaan we het selectie turnen weer uitbreiden en willen we Acro
trainingen gaan geven.
Een speerpunt van O.G.F. Contra is betrokkenheid. Wij hebben dringend jullie hulp nodig!
Bijvoorbeeld in de vorm van aankopen via internet met SponsorKliks. Door reclame te
maken voor de club, haar activiteiten en de gratis proeflessen. Maar we hebben ook mensen
nodig.
We hebben dringend behoefte aan assistenten en bestuursleden! Meld je aan! Zet je in
voor O.G.F. Contra!
Want laat voor iedereen een ding duidelijk zijn, als bestuur en trainers kunnen en willen wij
de kar niet alleen trekken!

Selectie uren
Anneke pakt langzamerhand steeds weer meer uren op en daar zijn we erg blij mee. Dit
heeft ook tot gevolg dat de selectiegroep binnenkort een extra training moment krijgt.
Wanneer dit gebeurt en op welk tijdstip, dat zul je te horen krijgen via Slack, dus meld je aan
bij Slack via www.ogfcontra.nl/slack

Gratis proeflessen
Wist je dat je bij O.G.F. Contra gratis proeflessen kunt volgen? Vertel dit ook vooral verder
aan vrienden, familie, kennissen of neem iemand mee naar je volgende training. Iedereen is
welkom!

April 2019

Acro interessen bij O.G.F. Contra
Het gaat erg goed met de oud O.G.F. Contra Acro teams die op dit moment bij WSBF
trainen. Vele van hen hebben zich gekwalificeerd voor de halve finale. Vanaf volgend
seizoen willen we heel graag weer acro training gaan geven bij O.G.F. Contra. Om te kijken
of dit haalbaar is willen we weten wie interesse heeft om bij O.G.F. Contra te komen
Acro-en.
Geef je interesse aan in het #acro Slack kanaal of via een mail naar info@ogfcontra.nl

Sponsor O.G.F. Contra gratis bij online aankopen
Via SponsorKliks.com kun je O.G.F. Contra sponsoren zonder
dat het je geld kost! Er zijn een hele hoop winkels aangesloten
bij SponsorKliks, b.v.. Bol.com, Coolblue, Wehkamp,
booking.com, thuisbezorgd.nl en nog vele, vele meer.
Wanneer je via een aangesloten winkel iets besteld, krijgt O.G.F. Contra daar geld voor. Dit
kost jou niets extra's en je betaald gewoon de normale prijs.
Het enige wat je daarvoor moet doen is:
1) Ga naar www.ogf.contra.nl en druk op het SponsorKliks.com logo onder op de site.
2) Je krijgt nu een overzicht pagina te zien met alle aangesloten winkels.
3) Zoek die winkel op waar je iets wilt bestellen en klik daarop.
4) Doe je aankoop bij de winkel. Sponsoren gaat automatisch!
Kleine moeite voor jou, direct geld voor de club! Hoe meer mensen op deze manier hun
aankopen doen, hoe meer het O.G.F. Contra oplevert. Dus vertel het door aan vrienden,
familie en kennissen.

Poiesz Jeugd Sponsor Actie
De Poiesz Jeugd Sponsor Actie loopt nog tot en met zondag 7 april. Zorg
er dus voor dat je voor donderdag 4 april al je muntjes hebt ingeleverd bij je
trainer, om kans te maken op de Bol.com waardebonnen. Of voor 7 april bij
de Poiesz zelf.

Aaldries
We willen bij deze Aaldries graag feliciteren met zijn nieuwe baan! Voor O.G.F. Contra
betekent dit in eerste instantie alleen dat Aaldries op donderdag de trainingen niet meer zal
verzorgen maar deze worden door de andere trainers ingevuld. Via Slack worden jullie
natuurlijk op de hoogte gehouden mocht er meer wijzigen.

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief zal voortaan alleen nog maar verspreid worden via Slack en email, zorg er
dus voor dat je je aanmeldt voor Slack en mocht je het nog niet gedaan hebben, stuur een
email naar info@ofgcontra.nl zodat je de nieuwsbrief voortaan per mail ontvangt.

