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Laatste weken van het seizoen
We stevenen al weer op de laatste paar weken van seizoen 2021-2022
af en zijn als vereniging weer volop actief. Na ruim 2 enerverende jaren
lijkt het erop dat we momenteel in een wat rustiger vaarwater zijn
gekomen.
Met veel waardering kijken we terug op een periode waarbij onze
leiding en leden niet bepaald de gemakkelijkste periode hebben
doorstaan. Ook is het nog onzeker of dergelijke tijden toch weer eens
terugkomen, maar we zijn dankbaar dat velen onze vereniging keer op
keer hebben gesteund en zijn doorgegaan. Van harte spreek ik ook de
wens uit dat het zo mag blijven en dat we onder ‘normale’
omstandigheden onze sport kunnen blijven beoefenen.
Onze selectie is ook weer actief in het wedstrijdcircuit en zijn erg succesvol! Het trainen
en het wekelijks ‘vlieguren’ maken werpt hier absoluut haar vruchten af. Via de sociale
media worden we keurig op de hoogte gehouden van de prestaties.
We zijn gelukkig weer clubkampioenschappen te kunnen organiseren (25 juni a.s.) en
zien uit naar een mooie dag waarop we de onderlinge wedstrijden kunnen houden.
Iedereen welkom en het is een dag om echt te beseffen dat we een prachtige vereniging
zijn met meer dan 500 leden!
Op 8 juni staat de Algemene Ledenvergadering in de agenda. Ook deze keer kunnen we
deze in Plein7 houden en ca. 2 weken voor aanvang volgt de agenda.
Kortom: we blijven, zoals onze naam al aangeeft, volop in beweging!
Veel leesplezier in deze nieuwsbrief en graag weer tot ziens!
Nico de Haan
Voorzitter

Clubkampioenschappen: 25 juni 2022
Op zaterdag 25 juni a.s. zullen (gelukkig) weer
clubkampioenschappen gehouden kunnen worden.
Locatie is ook deze keer de Snellerpoort (grote zaal).
Leden zullen tijdig informatie ontvangen over de details
van deze unieke dag! Iedereen welkom!!!

Algemene ledenvergadering, inclusief
unieke stadswandeling
Op woensdagavond 8 juni a.s. zal onze jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Ook
deze keer zijn we welkom bij onze sponsor Plein7 en zitten we beneden in de grote zaal
(Grand Salon). We starten om 19.30 uur en ca. 20.30 uur zullen we onder deskundige
leiding in groepjes een unieke voor ons speciaal voorbereide stadswandeling maken.
Zeker nu onze stad 650 jaar jong is, lijkt het ons een goede zaak, nu we toch al in het
centrum van de stad zijn, hier invulling en aandacht aan te geven. Daarna is er uiteraard
een hapje en een drankje in de Grand Salon van Plein7. Iedereen welkom!

Van de bestuurstafel
Onderstaande zaken zijn goed om even met ieder lid te delen:
Overdragen takenpakket Wim Boot:
Wim heeft aangegeven ‘step by step’ zijn taken te willen overdragen. De
ledenadministratie is dus naar Dora van Dijk overgedragen en de coördinatie van de
volwassen groepen zal naar Astrid van Os gaan. We zoeken nog verder naar coördinatie
recreatie.
Turnhal inventaris:
We zijn met VEP bezig om samen te komen tot een besluit welke materialen in de turnhal
op korte termijn (zomer 2022) vervangen moeten worden.
Regeren is vooruitzien:
We hebben inmiddels een aantal personen benaderd die nu of in de nabije toekomst iets
voor Mobilee willen betekenen. Dat kan in allerlei vormen zijn. Besturen, coördineren,
organiseren, meehelpen met een activiteit etc. etc.
Schroom niet om eens te mailen of te bellen. Onze leden zijn het waard! Mail:
voorzitter@mobilee-woerden.nl of Tel.: 06-52330242

Hoofdsponsorschap met Bouwbedrijf W. de
Wit verlengd!
Ook de komende 4 seizoenen zal W. de Wit bouwbedrijf de hoofdsponsor van Mobilee
zijn. Als vereniging zijn wij daar heel blij mee en trots dat het logo van W. de Wit ook de
komende periode zal prijken op de trainingspakken en shirts van onze trainers. Op
vrijdagavond 6 juni is het contract formeel voorzien van de handtekeningen.

Sponsorschap Plein7 verlengd!
Al een aantal jaren hebben we meer dan goede contacten met het Grand café Plein7.
Ook hier konden we de sponsorovereenkomst met 2 jaar verlengen en zien we uit nog
vele malen in Plein7 te zijn voor de ALV, de nieuwjaarsreceptie of een andere leuke
bijeenkomst. Wij danken de directie van Plein7 voor hun steun aan Mobilee!

Bondscontributie – waarom?
Alle sportverenigingen die aangesloten zijn bij een sportbond betalen bondscontributie
aan die sportbond. Mobilee is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie en draagt daarom voor alle leden bondscontributie af aan de KNGU. Het bedrag van
de verschuldigde bondscontributie wordt elk kwartaal door de KNGU aan Mobilee in
rekening gebracht.
Mobilee brengt de bondscontributie niet apart bij haar leden in rekening maar heeft deze
verwerkt in de verenigingscontributie. Leden zien de bondscontributie daardoor niet terug
op de contributiefactuur.
Om toch een beeld te krijgen van het bedrag aan bondscontributie dat in het
contributietarief is verwerkt hieronder een specificatie voor leden die per maand betalen
(11 maanden per jaar).
Leden t/m 15 jaar : ( 4 x 5,95 = ) 23,80 / 11 = 2,16 euro per maand
Leden 16 jaar e.o. : ( 4 x 7,35 = ) 29,40 / 11 = 2,67 euro per maand
Welke voordelen heeft het lidmaatschap van de KNGU voor Mobilee?
- voorlichting en ondersteuning aan clubbestuurders, trainers-coaches, juryleden en
andere vrijwilligers
- gratis gebruik van het ledenadministratie-systeem
- opleidingen en bijscholingen voor assistenten, leiding en specialisten
- organisatie van regionale en landelijke wedstrijden
- belangenvertegenwoordiging naar overheid (bijv. voor corona-subsidies)
- faciliteren contacten tussen verenigingen en met regionale organisaties
- collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor leden
- afkoop muziekrechtvergoeding BUMA/Stemra
- kortingsregelingen bij leveranciers

Er is nog plaats!
Geen enkel corona-beperking meer, alle lessen draaien weer en er is nog plaats!
Als kleuters nog niet durven, help ze over de drempel en geef ze op voor een proefles. En
laat ze gerust samen met een vriendje of vriendinnetje komen!
En ouders en senioren, zeg je nog steeds tegen jezelf dat sporten eigenlijk wel goed voor
je zou zijn, maar vind je die fitnesstoestellen maar niks en wil je eigenlijk samen met
anderen, een familielid of kennis op een vast moment in de week gezellig helemaal
losgaan?
Dan heeft Mobilee fantastische groepslessen voor je! Kijk maar naar onze lesroosters!
Voor alle lessen geldt: de eerste twee lessen zijn gratis proeflessen.
Aanmelden voor een proefles? Mail naar info@mobilee-woerden.nl!

Turnselectie op dreef
De turnsters van de Mobilee turnselectie zitten na een corona stop van 2 jaar inmiddels
gelukkig weer midden in hun wedstrijdseizoen. De turnsters zijn dankbaar dat ze weer
wedstrijden mogen turnen, want met gemiddeld zo'n 9 trainingsuren per week wil je je
toch ook graag kunnen meten met de concurrentie.
En dat wij dit seizoen al heel wat medailles mee terug naar Woerden hebben mogen
nemen kunnen jullie zien in het onderstaande foto overzicht:

En komen jullie onze Mobilee selectie turnster Gemma
van Leeuwen ook aanmoedigen tijdens haar NK
sprongfinale in Rotterdam Ahoy op zondag 26 juni?
Tijdens het NK van de gymsport, ook wel Dutch
Gymnastics The Finals, kun je in Ahoy genieten van veel
verschillende gymsport disciplines. Ruim 5.000 sporters
komen in het weekend van 25 en 26 juni in actie op het
NK turnen dames | NK turnen heren | NK ritmische
gymnastiek | NK freerunning | NK dans | NK acrobatische
gymnastiek
|
NK
trampolinespringen
en
NK
groepsspringen. Daarnaast zijn er ook verschillende
shows te zien, waarbij ál deze disciplines met elkaar
gecombineerd worden en kun je zelf je kunsten laten zien
op het beweegplein.
Koop hier je tickets!
En zie hieronder in het filmpje de trailer van dit grote
evenement.

Vraag en aanbod verenigingskleding
Wist u dat onze website onder Verenigingskleding een rubriek "Vraag en Aanbod" heeft?
U kunt via de Contact-pagina op deze website melden wat u vraagt of aanbiedt. Vermeld
daarbij de naam van het artikel, model (indien van toepassing), maat, vraagprijs, en uw
telefoonnummer en/of e-mailadres. Als het artikel is gekocht/verkocht, meldt u dat weer
via de Contact-pagina, zodat we de advertentie kunnen verwijderen. Als u niets meldt
wordt de advertentie na 3 maanden verwijderd.

Sponsors en Fans van Mobilee
Dank aan alle bedrijven en personen die ons steunen!
Je vindt ze hier.

Vakantierooster en komende evenementen
Klik hier door naar onze website

Website en sociale media
Website
www.mobilee-woerden.nl
Je vindt er het laatste verenigingsnieuws, informatie over het lesaanbod, lesroosters,
evenementen, lidmaatschap, contributietarieven en contactadressen.
Sociale media
Facebook : G.V. Mobilee Woerden
Instagram : selectieturnenmobilee

Contact
Iets te vragen of te melden? Vul dan hier een contactformulier in!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@mobilee-woerden.nl toe aan uw adresboek.

