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HERFSTVAKANTIE

Beste (ouders van) leden,

We hebben de komende week herfstvakantie.
Voor de recreatie is er dan geen les van maandag 24
t/m zondag 30 oktober a.s..
Voor de selectie kunnen afwijkende data
aangehouden worden. De leidster(s) van de groepen
hebben dit aan de betreffende leden doorgeven.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur GV MOVEO

GROTE CLUBACTIE 2 0 2 2
Jullie hebben heel goed jullie best gedaan met het
verkopen van loten voor de Grote ClubActie. Jullie
hebben al meer dan 1550 loten verkocht.
Daar zijn we als vereniging heel erg blij mee.
Er zijn ook al een aantal leden die meer dan 25 loten
verkocht hebben en daardoor een medaille van de
Grote Club Actie zullen krijgen. Maar we zijn trots
op iedereen die loten heeft verkocht, ook al is het
maar één lot.
We houden jullie op de hoogte van het aantal
verkochte loten. Online verkopen kan nog tot 21
november a.s.. De boekjes graag uiterlijk 5
november bij de leiding inleveren.

NIEUWE WEBSITE
.Inmiddels is de nieuwe website van GV MOVEO
online. Er moeten nog wat dingen op gezet of
veranderd worden, maar we zijn blij met de
nieuwe website.
Neem gauw eens een kijkje op de website!

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Het bestuur is ter versterking van haar team op
zoek naar nieuwe bestuursleden voor algemene
taken.
Heb je affiniteit met de sport gymnastiek/turnen
en wil je wat extra's doen voor de vereniging, dan
komen we graag met je in contact.
Nieuwsgierig: mail naar secretaris@gv-moveo.nl
voor meer informatie.

ANOUK GESLAAGD NIVEAU3
Anouk Ruitenbeek, trainster van de zesde divisie
bovenbouw op de vrijdagavond, heeft in oktober
het KNGU-trainersdiploma niveau 3 gehaald.
Namens GV-MOVEO van harte gefeliciteerd
hiermee.

KORTING BIJ JUMPSQUARE
In samenwerking met Jumpsquare hebben we een te gekke actie die je zeker niet mag missen: Jump voor
je vereniging!
Met de unieke verenigingscode GVMOVEO ontvang je 1 euro korting op alle jumpsessies en lessen. Van
elke booking die gebruik maakt van deze unieke code gaat er 2 euro terug naar de vereniging.
Bovendien maakt de vereniging met de meest verkochte tickets kans op een vette hoofdprijs!

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR KAN HELPEN
Door de torenhoge inflatie en de hoge energieprijzen kunnen steeds meer ouders/verzorgers helaas de
sportdeelname van hun kinderen niet meer betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan ervoor zorgen
dat kinderen gewoon kunnen blijven meedoen. Als u de contributie of het lesgeld op dit moment niet meer
kunt betalen, bekijk dan of het Jeugdfonds ook uw kinderen kan steunen.
Het Jeugdfonds betaalt voor kinderen en jongeren de contributie en eventuele spullen zoals sportkleding.
Een aanvraag kan worden ingediend door een intermediair (tussenpersoon), bijv. de leerkracht,
buurtsportcoach of schuldhulpverlener. Deze doet de aanvraag in overleg met het gezin. Als de aanvraag
is goedgekeurd, ga je naar de vereniging. Het jeugdfonds betaalt direct aan de aanbieder, niet aan de
ouders. Kunt u geen intermediair vinden, neem dan contact op met het Jeugdfonds bij u in de buurt: www.
Jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht.

