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

Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van dit seizoen. We hopen dat u deze nieuwsbrief in 
goede gezondheid ontvangt. 

 

  

Tweede lockdown 
 

Tijdens de tweede lockdown hebben alle leidsters contact kunnen 
houden met hun groepen. Er worden online-lessen verzorgd door Dans 
en Ritmisch gymnastiek. Aerobics en Gymnastiek versturen filmpjes om 
thuis in beweging te blijven. En ook zijn er naar groepen mails verstuurd 
met oefeningen. Ook zijn veel leden gaan wandelen of doen zij mee met 
Nederland in beweging.  
 
We hopen dat iedereen in beweging blijft, dat houd je mentaal en fysiek 
gezond in deze tijd. 
 

Ontvlechting OMNI 
 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven is benoemd worden wij een zelfstandige vereniging. Alle 
verenigingen die nu onder OMNI(Swift’64) vallen zullen verzelfstandigen. Dit proces loopt nog. 
 
Het bestuur heeft nagedacht of het wenselijk is om de naam van onze vereniging te veranderen nu 
we gaan verzelfstandigen. Heeft u een idee voor een passende naam voor onze vereniging of vindt u 
dat de naam niet gewijzigd moet worden, vul dan onze enquête in voor 2 maart 2021: 
https://www.survio.com/survey/d/W9O3V1K9V9Z3J1K8W 
 
 

https://www.survio.com/survey/d/W9O3V1K9V9Z3J1K8W


Oproep nieuwe bestuursleden 
 

Op 31 maart stopt Han als bestuurslid. De kinderen van Han volgen geruime tijd geen lessen meer 
binnen onze vereniging. Han, we willen jou hartelijk bedanken voor jouw bijdrage aan de vereniging 
de afgelopen jaren.  
 
We zoeken met spoed een nieuw bestuurslid! Wil jij je steentje bijdrage aan onze vereniging?  
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar: bestuur@swift64gymnastiek.nl 
 

Bondscontributie KNGU 
 

De KNGU heeft de bondscontributie voor 2021 verhoogd.  
De contributie bedraagt nu € 5,80 per kwartaal voor leden tot 16 jaar. Dit was € 5,65. 
De contributie voor leden van 16 jaar en ouder bedraagt nu € 7,15 per kwartaal, dit was € 6,95. 
 

Materialen aangeschaft 
 

Met de opbrengst van de Grote Clubactie hebben we nieuw materiaal 
aan kunnen schaffen voor ritmisch gymnastiek. We kunnen niet 
wachten om deze materialen in de zaal te kunnen gaan gebruiken. 
Er zijn nieuwe knotsen, linten en ballen aangeschaft. 
 
 
 
 

Stagiaires 
 

Vera en Daniëla hebben stage gelopen bij de les van Viveka: ritmisch gymnastiek. Vera en Daniëla 
zijn nu allebei opgeleid tot assistent ritmisch gym. Daniela zal de vervolgopleiding gaan volgen tot 
trainster ritmisch gymnastiek. De vereniging vindt het fijn om ook een opleidingsplek te kunnen zijn. 
Wij zijn blijvend op zoek naar nieuwe trainsters/leiders om ons aanbod uit te breiden. 
 

Algemene ledenvergadering 
 

Op maandagavond 17 mei houden wij onze algemene ledenvergadering. In april versturen wij een 
uitnodiging met een agenda voor deze vergadering. 
 
 

  

Met sportieve groet, 

Het bestuur van Swift’64 Dans en Gymnastiek 

 

 

 
Email: info@swift64gymnastiek.nl 
 
Website: http://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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