INFORMATIEBRIEF 33 – DECEMBER 2020

De infobrief van december was afgelopen zondag klaar…
informatie over het kerstuitstapje naar de Portal, een actueel trainingsrooster
voor tijdens de kerstvakantie en nog een aantal andere leuke aankondigingen.
En toen volgde op maandagavond de toespraak van onze Minister President
en deelde hij mede dat de binnensport op slot gaat tot en met 19 januari.
Per direct zijn er dus geen trainingen meer van alle groepen.
We bekijken of we op een alternatieve manier trainingsaanbod kunnen verzorgen.
Indien we hier nieuws over hebben dan communiceren we dit uiteraard met u!
Voor nu; Blijf gezond en pas goed op elkaar…
Bestuur Hosema
Alle leden;
Alle trainingen in de sporthallen/gymzalen gaan vanaf dinsdag 15 december tot en met
dinsdag 19 januari NIET door!
Plus Lucassen Horst – sponsor actie;
De sponsoractie van 2020 zit er weer op. In totaal zijn er ruim 210000 muntjes ingeleverd, waarvan ca.
7000 stuks in de laatste 5 weken met de sponsorpas. De waarde van een muntje is uitgekomen op ca. 7
cent, dit is een bedrag van 15.000€ en is gespaard en ondertussen verdeel onder 50 verenigingen uit heel
Horst aan de Maas. Hosema heeft een bedrag van 169€ mogen ontvangen. Dankjewel aan iedereen die
aan ons gedacht heeft!
KNGU afdracht verhoging – alle leden;
Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van
een bondscontributie voor alle sporters, kader- en bestuursleden en ereleden van de bij de KNGU
aangesloten Gymsportaanbieders. Per 1/1/2021 verhoogt de KNGU deze afdracht die wij als vereniging
moeten doen voor onze leden.
De afdracht word met 0,60 ct verhoogd per jaar per lid. Dit betekent dus dat de afdracht per lid per
contributieblok (half jaar) van 11,30€ naar 11,60€ gaat.
HOSEMA heeft een transparant contributiebeleid en heeft op de ALV in 2015 vastgesteld dat de KNGU
afdracht 1 op 1 doorbelast word aan de leden.
Bij de volgende incasso van de contributie zal deze verhoging doorgevoerd worden.
De volgende incasso staat gepland in januari 2021 en betreft de contributie voor de periode augustus
2020 tot en met januari 2021.
Uitslag loterij Grote Club Actie
De trekking van de grote Clubactie is gehouden.
Er zijn binnen Hosema een heel aantal leuke prijzen gevallen!
Bookchoice abonnementen, Kadobonnen van Greetz en
een fotoboek van Smartphoto.
Check vlug je lot via: www.clubactie.nl om te kijken
of je in de prijzen bent gevallen.
De totale opbrengst voor Hosema is maar liefst 1920€.
Een grote dankjewel aan iedereen die
hieraan bijgedragen heeft!

Trainingspakken wedstrijdturnsters
Alle trainingspakken voor de wedstrijdturnsters zijn weer verdeeld. Mede dankzij kleding sponsoren Van
der Hulst Rozenkwekerijen en Gebr. Van de Laar Vloertegels en Natuursteen staan de turnsters er
komend wedstrijdseizoen weer netjes gekleed op.
Pietengym
Op zaterdag 5 december brachten 2 pieten een bezoek aan onze vereniging tijdens de pietengym. Om 9
uur werden de peuters al verrast met het bezoek. Vervolgens de gymkids, dansers, freerunners en
turnsters. De pieten gymden de hele ochtend mee tot 13 uur bij de diverse groepen.
Het was een gezellige drukte met al deze kinderen van onze verschillende disciplines. Aan het einde
werden de pieten toegezongen door alle leden en mochten de leden hun cadeautje in ontvangst nemen.
Een gezellige ochtend waar de kinderen en de pieten volop van hebben genoten.

AGENDA, ALLE LEDEN:
Datum
Maandag 25 januari

Activiteit / gebeurtenis
Infoavond selectie turnsters

Voor wie?
Ouders Selectieturnsters

Plaatsingswedstrijd Turnen

Zie indeling op:
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-enuitslagen
1430-1630: A Selectie (onder +bovenbouw)
1630-1830: B Selectie (onder +bovenbouw)
Zie indeling op:
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-enuitslagen

OVB 1930u info volgt

6+7 februari

Sporthal Rumpen, Heugerstr 2a, Brunssum

Zondag 28 februari

Training Turnhal Weert

6+7 maart

Plaatsingswedstrijd Turnen
Sporthal Hornerhof, Rijskweg 7b, Horn

17/18 april

LK dames turnen Limburg

Organisatie door Hosema

