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Van de voorzitter
Het zal niemand ontgaan zijn, de turnhal heeft een
complete metamorfose ondergaan! Vorig jaar waren
we al heel blij met de vervanging van de turnvloer
die mede mogelijk werd gemaakt door de verkoop
van magnesiumblokjes. Dit jaar had de gemeente
Waalwijk het voornemen om alle rode matten te
vervangen en dat is in goed overleg inmiddels
gerealiseerd. De vervanging van de matten is
aangegrepen om ook nog eens goed te kijken naar de
toestelindeling en de trainers hebben hier een nieuwe
indeling voor bedacht. Zoals iedereen kan zien een
heel overzichtelijke en ruimtelijke opstelling
waarmee we de beschikbare ruimte nog beter kunnen
benutten. We zijn dan ook erg tevreden met het
resultaat en bedanken de gemeente Waalwijk voor
deze forse investering en hebben er alle vertrouwen
in hier komende jaren mee vooruit te kunnen.
Afgelopen november de gebruikelijke landelijke
kwalificatiewedstrijden in Waspik waarbij er weer
heel veel hulp gehad hebben van vrijwilligers en
ouders. Een vlekkeloos verlopen wedstrijd dankzij
deze inzet. Bij deze nogmaals bedankt voor ieders
inzet, Top!
De resultaten van de individuele successen van onze
turn(st)ers dit jaar, gaan we vieren tijdens de
kampioenenhuldiging op zaterdagmiddag 13 januari.
Deze huldiging is voor alle leden en ouders bij te
wonen. Het programma en de uitnodigingen voor de
kampioenen volgen binnenkort.
Vanaf deze plaats wil ik in het bijzonder alle trainers
en hun assistenten bedanken voor hun inzet afgelopen
jaar. Jullie werken er samen hard aan om onze
sporters steeds beter te maken en hebben daarbij veel
oog voor het plezier in de sport. Bedankt!

Afscheid Nena
Tijdens de laatste zaterdagtraining van het jaar heeft
Nena afscheid genomen van Alianza. De combinatie
met haar baan en andere activiteiten werd steeds
lastiger en na lang wikken en wegen heeft zij
besloten te stoppen bij Alianza. Wij hebben begrip
voor haar keuze maar vinden het natuurlijk wel heel
jammer. Wij bedanken haar heel hartelijk voor haar
trouwe inzet afgelopen jaren! Wij wensen haar veel
succes in haar verdere carrière.

Opbrengst € 339,09 Rabobank Clubkas Campagne

Rest mij, mede namens het bestuur en de technische
leiding, iedereen hele fijne kerstdagen en een
gelukkig, gezond en sportief 2018 toe te wensen.
Frank v.d. Water
Vacature bestuur Turnschool Alianza.
Ook iets willen betekenen binnen de organisatie van
Turnschool Alianza? Binnen het bestuur van Alianza
bepaal je met je collega bestuursleden het beleid van
Alianza. Veelal worden de beleidszaken digitaal
voorbereid en zover mogelijk uitgekristalliseerd
zodat het aantal bestuursvergaderingen beperkt is.
Interesse? Neem contact op met:
Frank v.d. Water, alianza.voorzitter@gmail.com

Alle stemmers op Turnschool Alianza, heel
hartelijk bedankt!
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Ayenthe van Selst heeft de meeste loten
verkocht van de Grote Clubactie.
Ayenthe van Selst heeft net als vorig jaar de meeste
loten van de Grote Clubactie verkocht. In totaal 40
loten. Op een fraaie tweede plaats is Jaily Damen
geëindigd met 39 loten en derde zijn Lynn van Os en
Suus Snijders geworden met 32 loten. Als dank
hiervoor zullen zij tijdens de kampioenenhuldiging
op 13 januari hun verdiende cadeaubon ontvangen. In
totaal zijn er 486 loten verkocht. Een mooie prestatie.
Met de opbrengst gaan we binnenkort nieuwe airtrack
materialen aanschaffen en hebben we de huidige
lange airtrackmat laten repareren.
Iedereen die loten gekocht heeft van de leden van
Turnschool Alianza heel hartelijk bedankt. Maar in
het bijzonder gaat een bedankje naar de turners en
turnsters die de loten verkocht hebben.
Uitslag Grote Clubactie
Prijzen zijn te controleren via:
https://clubactie.nl/trekkingsuitslag
https://lotchecker.clubactie.nl/

Vanaf oktober 2017 is Turnschool Alianza gestart
met een nieuwe discipline: Turn4Kids. In deze lessen
zal er gewerkt worden aan de basiselementen binnen
het turnen, zoals: handstanden, radslagen, salto’s,
zwaaien en nog veel meer uitdagingen!
Deze discipline is opgestart omdat niet alle kinderen
de ambitie of aanleg hebben om op regionaal of
landelijk niveau wedstrijden te turnen. Er komt
vanuit de omgeving steeds meer de vraag om in de
turnhal te sporten. Voorheen moesten we kinderen
teleurstellen die helaas niet in aanmerking kwamen
voor de wedstrijdselecties, maar dat is vanaf nu
verleden tijd!
Plezier en veiligheid staan centraal en kinderen
kunnen leren turnen zonder deel te hoeven nemen aan
wedstrijden. Het voordeel is dat er wel optimaal
gebruik gemaakt kan worden van alle faciliteiten en
begeleiding die wij kunnen bieden.
De lessen zijn toegankelijk voor jongens en meisjes
van 6 tot 12 jaar en vinden plaats op
donderdagmiddag van 16.15 tot 17.45 uur.

Contributie 2018

De contributie is geïndexeerd volgens “Prijsindex
2006=100” (bron CBS) Augustus 2017 is 1,4%
De contributie 2018 per kwartaal:
Twee uur per week trainen € 95,00 - 2,5 uur per week
trainen € 108,00 - drie uur per week trainen € 119,50
3,5 uur per week trainen € 130,50 - vier uur per week
trainen € 142,00 - 4,5 uur per week trainen € 154,00 –
vijf uur per week trainen € 165,50 - 5,5 uur per week
trainen € 177,00 - 6 uur per week trainen € 188,50 –
6,5 uur per week trainen € 200,00 - 7 uur per week trainen
€ 212,00 - 7,5 uur per week trainen € 223,50 –
8 uur per week trainen € 235,00 - 8,5 uur per week trainen
€ 246,00 - 9 uur per week trainen € 258,50
De contributie is inclusief bondscontributie,
wedstrijdkosten KNGU-wedstrijden en wedstrijdpaspoort.
1½ uur Fun turnen (maandagavond) per kwartaal € 50,00
1½ uur Turn4Kids (donderdagmiddag) per kwartaal € 58,50

Schoonmaken tijdens het wachten?
Dat op tijd schoonmaken loont is voor niemand
nieuws en dat kan zoals op onderstaande foto een
fraaie weerspiegeling tot gevolg hebben! Een
resultaat dat Angela de Bruyn en Els Boon eerder dit
jaar bereikten. Ook eens interesse om een klusje te
doen tijdens het lange wachten? Neem dan contact op
met Els Boon via 06-50666185, wij zijn ermee
geholpen!

Activiteiten Turnschool Alianza
Huldiging kampioenen 2017, zaterdag 13 januari 2018
NL Doet Vrijdag 9 maart 2018
Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018
Bondsfinales Turnen Dames 3e divisie in Waalwijk

Voor meer informatie of een gratis proefles neem dan
contact op met trainer Tom de Beer
(tomdebeer1@live.nl of 06-12097473).
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