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

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. Wij wensen jullie alvast een fijne meivakantie toe. 
 

  

Algemene Ledenvergadering 
 

Op maandag 17 mei zal onze algemene ledenvergadering plaatsvinden. U bent 
van harte welkom om deze digitaal bij te wonen. Leden die deze vergadering 
willen bijwonen kunnen zich aanmelden door voor 9 mei een mail te sturen naar: 
bestuur@swift64gymnastiek.nl  t.a.v. ledenvergadering.  Na aanmelding krijgt u 
voor 9 mei een link toegestuurd via de mail. 

 

Vakantierooster 
 

Tijdens vakanties worden er geen lessen verzorgd. 
 
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  
 

All United ledenmodule 
 
Na het versturen van deze nieuwsbrief ontvangt u ook een mail over 
de ledenmodule. Daarbij is het mogelijk om jouw persoonlijke 
gegevens, die bij ons bekend zijn, te bekijken via het persoonlijke 
account en indien nodig aan te passen.  

Dit gaat via de website van All United, niet via de app.  

mailto:bestuur@swift64gymnastiek.nl


All United Clubapp 
 
Al onze leden hebben een uitnodiging ontvangen om de app van All United te 
gaan gebruiken. Vele hebben deze al in gebruik. 
In deze app vindt u het laatste nieuws over onze vereniging.  Heeft u de  
app al geïnstalleerd? Vergeet dit niet te doen. In de toekomst kunt u ook via 
uw presentie (aanwezigheid/afwezigheid) voor een les doorgeven. 

 

Buitenlessen 
 

In de persconferentie van dinsdag 13 april 2021, is er door het kabinet bekend gemaakt, dat er voor de 
binnensport nog geen versoepelingen mogelijk zijn. We blijven onze lessen continueren door deze buiten 
te geven of via Zoom. Graag willen wij jullie bedanken voor jullie inzet en enthousiasme tijdens onze 
lessen. 
 

Ontvlechting 
 
Op dit moment is er geen nieuws over de ontvlechting. We hopen op de Algemene ledenvergadering hier 
meer over te kunnen vertellen. 
 
 

  

Met sportieve groet, 

Het bestuur van Swift’64 Dans en Gymnastiek 

 
 

 

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

Sporthal: de Steiger 
                 De Heraldiek 2A 
                 Swifterbant 
 
Sporthal: de Noordhoren 
                 De Noordhoren 32 
                 Swifterbant 
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