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

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

 

  

AllUnited 
 

Onze vereniging is overgegaan op een nieuw 
systeem: All United. U krijgt binnenkort op uw 
mailadres een uitnodiging om de app van All 
United te downloaden. U kunt het laatste nieuws 
over onze vereniging lezen op deze app, uw 
persoonlijk gegevens aanpassen; bijvoorbeeld uw 
telefoonnummer of adres.   
 

Lessen en de huidige maatregelen 
 

Gelukkig hebben de lessen Dans en Ritmisch gymnastiek doorgang kunnen krijgen door deze lessen 
online aan te bieden. Voor onze lessen gymnastiek en aerobics hebben we vanaf maart toestemming 
om deze buiten te geven. Deze lessen kunnen alleen doorgaan met goede weersomstandigheden. 
Voor de overige lessen zijn we nog in overleg met de gemeente en de leidsters.  
We mogen met volwassenen alleen buiten in groepjes van 4 sporten op een sportaccommodatie. 
Onze vereniging heeft geen buitensportaccommodatie. Swift’64 voetbal heeft ons toestemming 
verschaft tot hun sportaccommodatie. Hier zijn wij ontzettend blij mee. 
 
 
 
 



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 
 

Proeflessen 
 

We willen nogmaals benadrukken dat er alleen proeflessen gevolgd kunnen worden na aanmelding 
en goedkeuring. U kunt geen proeflessen volgen als er een wachtlijst is voor de betreffende les.  
U kunt 3 proeflessen aanvragen door een mail te sturen naar: info@swift64gymnastiek.nl 
 

Ontvlechting OMNI 
 

Dit proces loopt nog steeds. We hopen u meer informatie te kunnen geven over de ontvlechting op 
onze algemene ledenvergadering. 
 

Algemene ledenvergadering 
 

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

(S)Cool sport 
 

Onze vereniging doet dit jaar ook mee. Wil je vrijblijvend onze gymnastiek- of 
danslessen volgen of ken je iemand die wil kennismaken met deze lessen?  
Geef je op via: https://www.sportindronten.nl/scool-sport-2021/ 
 
Dans groep 1 en 2: nr. 10 
Dans groep 3 en 4: nr. 11 
Dans groep 5 t/m 8: nr. 12 
Gymnastiek groep 1 t/m 4: nr. 16 
Gymnastiek groep 5 t/m 8: nr. 17 
 

 

  

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 
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