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Het is bijna zomervakantie
Nog even en dan begint de zomervakantie weer. De laatste lessen zijn in de week van 4 juli (week
27). We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft en zien jullie graag terug in de week van 22
augustus (week 34).

Bloklands Feessie
Op 18 juni vond in de speeltuin het jaarlijkse feest plaats. De sportvereniging was weer met 2 teams
vertegenwoordigd.

Vacature
Binnen ons bestuur zijn we dringend op zoek naar bestuursleden. Is dit iets voor u?
We komen gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar.
Zonder bestuur is er geen sportvereniging, dus meld u aan.
Niet alleen leden komen hiervoor in aanmerking, maar ook ouders van leden zijn van harte welkom
om het bestuur te komen versterken.
Als u belangstelling heeft of iemand weet die het zou willen doen, neem dan contact op met een van
de bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit Geertje van Kleef, Monique de Bruijn, Wendy
Vonk, Jolijn Zijderveld en Channâh Roijendijk.

KNGU
De KNGU had financiële problemen, vanwege tegenvallende sponsorinkomsten en ledenaantallen
(De KNGU ging ervan uit dat de successen van Epke Zonderland van positieve invloed zou zijn op
sponsors en ledenaantal). Ook de bijdrage van NOC-NSF werd minder. Als gevolg hiervan heeft de
KNGU de contributie (fors) verhoogd.
Als kleine vereniging is deze verhoging moeilijk op te brengen. We hebben gekeken of het mogelijk is
om ons lidmaatschap van de KNGU op te zeggen. De consequenties daarvan zijn echter dusdanig
groot dat dit geen optie is. Rest ons geen andere mogelijkheid dan de contributieverhoging van de
KNGU door te belasten aan onze KNGU-leden (dit zijn de jazz- en gymleden).

Contributieverhoging
Per 1 september 2016 zal de contributie met € 1,00 per maand verhoogd worden.
Daarnaast wordt er voor de jazz- en gymleden in januari 2017 eenmalig € 6,50 geïncasseerd. Dit
betreft de contributieverhoging van de KNGU. Ook in 2018 zal er hiervoor in januari eenmalig een
extra bedrag geïncasseerd worden. De hoogte hiervan zal nog vastgesteld worden.

Leiding
Michelle stopt met het lesgeven aan de jazz groep. Hierdoor zal er na de zomervakantie een andere
indeling van de jazz groepen komen.
Na de zomervakantie is de indeling als volgt:
17.30-18.30u
Xplosive (de voormalige groep van Michelle)
18.30-19.30u
Rebelsz
19.30-20.30u
No nonsense (dit is een samenvoeging van de oude groepen 2 en 3)
20.30-21.30u
Lady’s of Dance

Feestweek
Op maandagavond 15 augustus treden er een aantal groepen van de Jazz op in de feesttent. Kom
gezellig kijken.

MFC
Zodra de datum van de sloop van de Hoeksteen bekend is en de wijzigingen die dit met zich mee gaat
brengen voor de lessen in kaart gebracht zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Zoals het er nu
naar uitziet, kunnen we voorlopig nog gebruik blijven maken van De Hoeksteen voor onze lessen.
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