NIEUWSBRIEF GV MA.A.S.
Er vindt voor het nieuwe seizoen heel wat veranderingen plaats. Daarom de laatste
belangrijke punten op papier.
Selectie krijgt nieuwe leiding.
Juf Miranda en Meester Ernst Jaap houden alle twee volgend seizoen op met de selectiemeiden. Dit betekend
dat Miranda helemaal ophoud. Ernst Jaap houd de groepen van Acro en de vrouwen. Juf Rikst janne zal de
selectiegroepen overnemen. Dit is op donderdag 2 uren achter elkaar. Hierdoor neemt Marijke alle
turngroepen voor haar rekening.

De contributie word met ingang van augustus veranderd.
Wij hebben de contributie veranderd om het voor iedereen toegankelijker te maken. Het bedrag voor de
kleuters blijft op € 5,50. I.p.v. verschillende bedragen voor de diverse disciplines, komt er nu een bedrag
voor de uren die je lid bent van MAAS ongeacht welke discipiplines.
1 uur
2 uren
3 uren
4 uren
5 uren
6 uren

€ 8,50
€ 13,00
€ 17,50
€ 22,00
€ 26,50
€ 31,00

Nu is het zo, als je 1 uur turnt moet je € 8,50 betalen, als je ernaast ook nog op acro of streeddance zit, moet
je nog een keer € 8,50 betalen. Dit omdat het een ander soort discipline is. Dan zou het € 17,- worden. Maar
nu wordt het: Wanneer je 1 uur turnt en 1 uur acro volgt, dan train je 2 uren dus word de contributie € 13,00.
Dus elk uur die er extra getraind word komt er € 4,50 bij.

Street dance gaat volgend jaar naar de tafeltennishal.
Doordat de groepen van M.A.A.S. zo groot worden en we wel meer willen trainen. Is er een probleem
ontstaan om dit in te vullen in het gymlokaal. Vandaar is er besloten om vanaf het volgende seizoen met de
groepen van streetdance naar de hal van de tafeltennisvereniging te gaan. Is voor onze trainer Meysam ook
gemakkelijker i.v.m. de trein.

Nieuwe website.
M.A.A.S. krijgt een nieuwe website. Hierop willen wij vanalles opzetten wat maar belangrijk is voor en over
onze vereniging. Wanneer en voor wie de wedstrijden zijn bijvoorbeeld. Als er ergens veranderingen zijn,
dan komt dit er ook op te staan. Maar ook foto’s van de wedstrijden en andere activiteiten kun je hierop
vinden. Kortom alles wat M.A.A.S. doet delen wij via deze site. Onze naam is www.gvmaas.nl, erg simpel.
Dus check dit regelmatig. De nieuwe les indeling en tijden komen er ook op te staan.
Overlast verbouwing gymzaal
De gemeente is bezig met de verbouwing van de gymzaal en de sporthal. Helaas was de fabrikant een week
eerder begonnen in de gymzaal. Hierdoor moesten wij een week eerder in de sporthal. Echter de groepen op
de dinsdag kon niet meer veranderd worden. Van onze en die van de gemeente onze excuses voor dit
ongemak.
Met vriendelijke groet.
Gv M.A.A.S.

