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Beste leden, ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit seizoen. 
 

  

Gymnastiek 
 

We zijn heel blij dat we ons aanbod hebben kunnen uitbreiden met gymnastieklessen voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Geïnteresseerden mogen 3 proeflessen volgen. Aanmelden voor een proefles is 
verplicht i.v.m. coronamaatregelen. Dit kan door een mail te sturen naar: info@swift64gymnastiek.nl 
 

Tijd: 14.30 – 15.30 uur Jongens en meiden van 4 tot 7 jaar Gymzaal de Noordhoren 

Tijd: 15.30 -16.30 uur Jongens en meiden van 8 jaar en ouder Gymzaal de Noordhoren 
 

Rabobank ClubSupport 
 

Zaterdag 7 november ontvingen 

wij de cheque van de  

Rabobank ClubSupport Actie. 

We zijn heel blij met het 

geweldige bedrag van €355,49 

voor onze vereniging!  

Wij willen iedereen bedanken die 

op ons gestemd heeft. 

Met de opbrengst zullen we 

nieuwe materialen aanschaffen 

voor onze vereniging. 
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Josien stelt zich voor 
 

 

Mijn naam is Josien Bakker, ik ben 22 jaar jong en woon op Urk. Ik 
ben graag in beweging. Zo ben ik vaak in de sportschool te vinden 
en daarnaast zwem en dans ik graag. Sinds dit jaar mag ik mijzelf 
een bewegingsonderwijzer (gymjuf) noemen, aangezien ik 
afgestudeerd ben aan de Calo te Windesheim Zwolle. Momenteel 
ben ik werkzaam binnen stichting Talent primair en verzorg hierbij 
de gymlessen op een basisschool in Huizen en een in Muiden. 
 
Ik heb deze opleiding gedaan, omdat ik graag omgeven ben door 
kinderen, ze beter wil leren bewegen en dit vooral samen wil 
bereiken. Ik ben dan ook van mening dat je op het gebied van 
bewegen veel van elkaar kan leren. Samen kun je tot een mooie 
(beweeg)ontwikkeling komen en hier wil ik graag mijn steentje in 
bijdragen. Ik zeg altijd: ‘’Als je in jezelf gelooft dan lukt het!’’ elk 
kind heeft namelijk zo zijn eigen talenten. Natuurlijk mag het 
plezier ook niet ontbreken in mijn lessen! 
 
De gymzaal is een plek om kwaliteiten breder te ontwikkelen om zo ‘eruit te halen wat erin zit’. Dit is 
precies de uitdaging in mijn leven die ik altijd aan ga. Ik heb enorm veel zin in de komende tijd bij 
Swift’64. Ik hoop dat mijn lessen het verenigingsaanbod zullen verrijken en een fijne 
woensdagmiddaginvulling worden voor de kinderen van Swifterbant! 
 
Met sportieve groetjes, 
Josien Bakker 
 
 

Nieuwe bestuursleden gezocht 
 

 Vind jij het belangrijk dat kinderen 
en volwassenen kunnen sporten in 
Swifterbant?  

 Ben je een aanpakker en houd je van 
meedenken?  

 Dan zijn wij op zoek naar jou!  

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden 
die het bestuur willen ondersteunen. Denk 
aan contact met gemeente over onze 
accommodaties, ledenadministratie, PR, etc. 
In ons bestuur zitten een aantal leden die 
zelf geen gezinslid meer hebben die lied is 
van onze vereniging. Voordat deze bestuursleden aftreden willen we nieuwe bestuursleden een 
tijdje met deze leden laten meelopen, om de overgang zo gemoedelijk mogelijk te maken. Heb je 
interesse of wil je meer informatie over deze taak? Mail naar bestuur@swift64gymnastiek.nl 

 

Opbrengst Deen actie 
 

Met de opbrengst van de Deen actie willen wij graag workshops organiseren voor onze leden. Helaas 
moeten we deze workshops voorlopig nog uitstellen i.v.m. de aangescherpte corona-maatregelen. 
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Wist je dat? 
 

 
Wist je dat…    als een lid meerdere lessen volgt je korting krijgt op de 
goedkoopste les? De contributie van de goedkoopste les wordt gehalveerd.  
Bijvoorbeeld: uw dochter zit op dans en ritmische gymnastiek. Dans €35 + 
ritmische gymnastiek €17,50 = €52,50 + bondscontributie à €5,65 = €58,15 
per kwartaal. 

 

Vakantierooster 
 

Tijdens vakanties worden er geen lessen verzorgd. 
 
Kerstvakantie ma 21/12/2020 t/m vr 1/1/2021  
Voorjaarsvakantie ma 22/2/2021 t/m vr 26/2/2021  
Meivakantie ma 26/4/2021 t/m vr 7/5/2021  
Hemelvaart do 13/5/2021  
Zomervakantie ma 12/7/2021 t/m vr 20/8/2021  
 
 

Club actie 
 

 

Onze leden zijn enthousiast loten aan het verkopen voor de #groteclubactie! 
Steun jij onze club al? Tot en met 30 november kunt u onze club steunen door 
een lot te kopen.  
Dit kan via onderstaande link:  
https://clubactie.nl/lot/swift-64-gymnastiek-en-dans/405162 
Veel plezier nog en zet hem op!! 

 
 

  

Met sportieve groet, 

Het bestuur van Swift’64 Dans en Gymnastiek 

 

 

Email: info@swift64gymnastiek.nl 
 
Website: www.swift64gymnastiek.nl 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Swift64Gymnastiek 
 
Instagram: gym.dans.swift64                            

Sporthal: de Steiger 
             De Heraldiek 2 
             Swifterbant 
 
Sporthal: de 
Noordhoren 
      De Noordhoren 30 
      Swifterbant 

Dans en Gymnastiek     
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