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Een woordje van de redactie
We beginnen deze nieuwsbrief met een bijzonder
bericht. Op dinsdag 26
april 2022 is onze leider
Guido van Beuzekom onderscheiden voor zijn verdiensten voor de turnsport
in zijn algemeen en voor
zijn inzet bij CCO in het
bijzonder.
Guido, ook vanaf deze
plaats alsnog onze welgemeende felicitaties.
We hopen uiteraard dat je
nog lang turnles blijft geven
en wellicht kunnen we jou
strikken voor een bestuursfunctie?
In deze nieuwsbrief verder
wat informatie over de
turnwedstrijden. De redac-

tie zou het leuk vinden om
reacties van deelnemers
aan deze wedstrijden te
ontvangen. Een prijs gewonnen? Laat het ons weten! Ook van de activiteitencommissie ontvangen
we graag weer nieuwtjes!
We zoeken naast bestuursleden nu ook een
interieurverzorgster voor
een paar uurtjes per
week en uiteraard tegen
betaling. Iets voor jou?
De mannen die De Greep
onderhouden verdienen
toch echt een pluim. Het
gaat maar door: WIFI
aangepast, motor van de
verwarming zelf vervangen. Knap staaltje werk
hoor!

Koninklijke onderscheiding

En verder ontvingen we
een overlijdensbericht
van een oud voorzitter
en blikken we kort terug
op de jaarvergadering .
De zomervakantie staat
voor de deur. Op de
laatste pagina lees je
wanneer we dicht gaan.
Denk in de vakantie eens
na of je iets voor de vereniging kunt en wilt betekenen.
Ik wens iedereen een
fijne zomer. En ook al is
er geen les…. Blijf bewegen is het devies.
Maandag 28 augustus
starten de lessen weer.
Jij bent er dan toch ook
weer bij? En neem een
vriendje of vriendinnetje
mee!

En verder in dit
nummer…..
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Wedstrijden
WEDSTRIJDEN
VERPLAATST
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VLUCHTELINGEN
UIT OEKRAINE

We hebben de laatste tijd niet veel geluk met het plannen van wedstrijden.

Purmerend plaatsvinden en op
28 mei in Beverwijk.

De geplande wedstrijden in de sporthal
van Wormer moesten worden geannuleerd. De reden hiervoor was dat de
vluchtelingen uit Oekraïne daar moesten
worden opgevangen. Uiteraard maken
we daarvoor plaats.

Meiden zet hem op en laat
zien dat je de inspanningen
van het Rayon waardeert.
Albert Oosterbroek

Na veel zoekwerk heeft het Rayon gelukkig een alternatief gevonden.
Op 14 mei konden de turnwedstrijden in

Interieurverzorgster gezocht!
Wij zijn door Asta geïnformeerd dat
zij na de zomervakantie helaas moet
stoppen met haar werkzaamheden.
Wij hebben begrip voor haar besluit
en hopen dat zij samen met Frans
voldoening gaan halen met de oppas bij de kleinkinderen (één op
komst).

vergoeding zou willen overnemen.

Daarom zoeken wij iemand die haar
werkzaamheden, tegen een reële

Neem contact op met Albert Oosterbroek via telefoonnr.

De te besteden tijd is ongeveer 3 à 4
uur per week, dag en tijden kunnen in
overleg worden vastgesteld.

Is schoonmaakwerk iets voor jou? Of
weet je iemand die dit zou willen
doen?

06-23903393.

Overlijdensbericht

Wij ontvingen het bericht dat op 15
mei 2022 Ernst Tromp is overleden.
Hij is 74 jaar geworden.
Ernst is in de jaren 1992 tot 1999
voorzitter geweest van K&V en heeft
daarnaast nog meerdere werkzaamheden voor onze vereniging gedaan.
De laatste 10 jaar liet zijn gezondheid hem zo af en toe in de steek
maar zijn optimisme hielt hem op de

been. Wij zijn Ernst dankbaar
voor al dat gene wat hij voor
de vereniging heeft gedaan
en wensen zijn kinderen en
verdere familie veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.
Namens het bestuur, Albert
Oosterbroek
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DE GREEP
De snelheid van de WIFI was
onvoldoende. We konden laptops niet op een acceptabele
manier laten gebruiken. We zijn
daarom overgestapt naar ZIGGO. De snelheid van de WIFI
voldoet nu weer aan de vraag.

Bij een storing van de kachel
bleek één motor het te hebben begeven. Hierdoor kon
de verwarming niet meer optimaal worden aangestuurd.
Deze motor is nu vervangen.
René heeft hem ook geplaatst
en aangesloten, waardoor er
weer op een juiste manier
verwarmd kan worden.
Commissie De Greep

Let op: onze vaste telefoon is
nu niet meer in gebruik. Het
telefoonnummer is komen te
vervallen!!!.

Terugblik Jaarvergadering 1 april 2022
De jaarvergadering werd gehouden
op vrijdag 1 april 2022 in De Greep.
Het bestuur heeft hier verantwoording
afgelegd over het afgelopen jaar.
Tevens is vooruit gekeken naar de
toekomst in het algemeen en die van
K&V in het bijzonder.
We zien de toekomst voor K&V op dit
moment somber in omdat er te weinig
bestuursleden zijn die taken uitvoeren.
We willen de toekomst van de vereniging zeker stellen en de club naar
een hoger plan te brengen. En dat is
echt nodig !!!

Ook zijn de statuten aangepast en besproken met
de aanwezige leden die
allen akkoord gingen met
de vernieuwde statuten.
Dus nu is de notaris aan
zet.
Voor het verslag van deze
vergadering verwijzen we
je graag naar de website
waar de concept notulen staan.
Het Bestuur
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Sporten doet wat met je!
Sporten doet wat met je!

WIST JE DAT?

Heb je vragen over openstaande rekeningen? penningmeester@krachtenvlugheid.nl
Heb je een vraag over turnwedstrijden? wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl

Je kunt altijd een
proefles volgen. Meld je
bij de leiding van het
desbetreffende uur en
bespreek de
mogelijkheden. Het
lesprogramma is te
vinden op onze website.

Heb je een verzoek aan de PR? pr@krachtenvlugheid.nl
Heb je een vraag over activiteitenprogramma? activiteit@krachtenvlugheid.nl

Wil je een integriteitsmelding doen? Bel 06-49634929 of 06-14287752
Heb je kopij voor de nieuwsbrief? secretariaat@krachtenvlugheid.nl
Wil je het lidmaatschap opzeggen? ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

HELE FIJNE VAKANTIE!
Een overzicht van de
kosten van het
lidmaatschap is te vinden
op onze website. Wij
adviseren leden die via
een nota de contributie
betalen over te stappen
op automatische incasso.
Informatie:
ledenadministratie
@krachtenvlugheid.nl

De Hemelvaartvakantie is van donderdag 26 mei tot en met
zondag 29 mei 2022. De Zomervakantie is van zaterdag 9
juli tot en met zondag 28 augustus 2022.
Vanaf maandag 29 augustus starten de lessen weer.

Wil je het lidmaatschap
opzeggen? Stuur dan een
email naar:
ledenadministratie@
krachtenvlugheid.nl

Jullie zijn er dan toch ook weer bij?

AED in de Greep
De huidige AED hangt inmiddels alweer zo’n 17 jaar in de
Greep. Deze is al die jaren 1x gebruikt. Bij de laatste keuring is
geadviseerd om deze te vervangen. Na het 15e levensjaar
van de AED kan het onderhoudscontract niet worden verlengd.
Het bestuur heeft het advies opgevolgd en een nieuwe AED
besteld. Natuurlijk hopen we dat deze nieuwe AED niet hoeven te gebruiken. Het bestuur.
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Sporten doet wat met je!
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