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Beste leden en ouder(s) van leden, 

Vanaf woensdag 19 mei mogen de jeugdleden weer binnen sporten. Ook onze groepen met 
volwassen leden mogen weer met de gehele groep samen buiten sporten. Wat is dat fijn, want 
naast bewegen zijn de sociale contacten ook erg belangrijk binnen onze vereniging. 

 

  

All United clubapp 
 

 
Al onze leden hebben een uitnodiging ontvangen om de app van All United 
te gaan gebruiken.  
In deze app vindt u het laatste nieuws over onze vereniging.  Heeft u de  
app al geïnstalleerd? U kunt o.a. uw presentie/afwezigheid doorgeven via de 
app. 
 

 

Vacature Gym 
 

 
Juf Josien heeft aangegeven te stoppen als gymjuf bij onze vereniging. Zij kan bij haar andere werk meer 
uren krijgen, dit geeft haar meer stabiliteit. Dit was een lastige beslissing voor Josien, omdat zij het erg 
naar haar zin heeft bij onze vereniging. Wij feliciteren haar met deze kans, maar vinden het erg jammer 
voor onze gymleden.  
 
Wij zijn als bestuur hard op zoek naar een goede opvolger voor juf Josien. Mochten wij geen opvolger 
vinden, dan is woensdag 7 juli de laatste gymles. Kent u iemand in uw omgeving die is opgeleid tot 
gymdocent? Dan komen wij graag met deze persoon in contact. Zie bijlage. 
 



Start binnenlessen 
Kinderen tot 17 jaar mogen in groepsverband weer verantwoord binnen sporten. Hier 
zijn wij als vereniging erg blij mee. Onze trainsters hebben ontzettend hun best 
gedaan om online en/of buiten een goede les te verzorgen. Dit vroeg om een andere 
voorbereiding. Wij willen onze trainsters dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet, 
flexibiliteit en creativiteit in deze tijden.  

De lessen voor volwassenen hoeven niet meer te worden opgesplitst in groepjes van 
vier. Deze mogen weer met de gehele groep buiten worden gegeven. 

 
Algemene ledenvergadering 
 
Afgelopen maandag, 17 mei, vond onze algemene ledenvergadering plaats. Naast het bestuur waren 
twee leden en trainster Paula aanwezig bij deze vergadering. Bedankt voor jullie input en tijd. Op de 
algemene ledenvergadering heeft het bestuur aangegeven dat we geen contributieverhoging 
doorvoeren in seizoen 2021/2022. 
 

Met spoed nieuwe bestuursleden gezocht! 
 

We zoeken met spoed nieuwe 
bestuursleden!  
 
Wil jij je steentje bijdrage aan onze 
vereniging?  
 
Voor meer informatie kun je een mail sturen 
naar: bestuur@swift64gymnastiek.nl 

 
 
 
 
 

 

  

Met sportieve groet, 

Het bestuur van Swift’64 Dans en Gymnastiek 

 
 

 

Email: info@swift64gymnastiek.nl 
 
Website: 
https://www.swift64gymnastiek.nl 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Swift64Gymn
astiek 
 
Instagram: gym.dans.swift64                            

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