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Van de bestuurstafel
Het jaar 2016 nadert zijn einde. Het is een jaar geweest waarin veel is gebeurd. Zo hebben wij bij de Algemene Ledenvergadering een aantal mensen mogen verwelkomen in het bestuur.Waar we heel blij mee zijn
want anders waren wij met 3 bestuursleden overgebleven en ja dat is niet te doen.
Helaas heeft er inmiddels ook weer iemand afscheid genomen van haar bestuurlijke taken omdat dit privé
niet meer te combineren viel.
Wij zijn daarom weer dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid om deze functie te vervullen. Mocht u
interesse hebben dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat: info@gtv-emmen.nl
Of met onze voorzitter.
Uiteraard hebben er ook veel leuke activiteiten plaats gevonden. De meisjes van de turnselectie hebben diverse medailles mee terug genomen naar Emmen, wij hebben weer veel nijntje Beweegdiploma’s mogen
uitreiken aan enthoisiaste kinderen, wij hebben de gym4fun gehad hier in Emmen, wij hebben ons
gepresenteerd tijdens het Allles Kids Festival in het centrum van Emmen en zullen daar ook in 2017 weer aan
mee doen.
Voor de uitslagen, foto’s en video’s kunt u terecht op onze website. www.gtv-emmen.nl of op onze Facebookpagina.

Grote Clubactie
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Grote Clubactie. Er zijn weer veel loten
verkocht door onze jeugdleden en bij de seniorengroepen zijn door de leiding weer de
nodige loten aan de man gebracht. Binnenkort horen we wat de definitieve opbrengst is
van de lotenverkoop.
De trekking is op 8 December. Op 12 December is de feestelijke uitreiking voor de verenigingen van de cheques bij Intersport Emmen.

Verenigingsgympakje
Vanaf 1 januari 2017 gaan we bij de gymgroepen over op een nieuw verenigingspakje. Het huidige pakje is helaas niet meer leverbaar bij de leverancier,
maar zal in 2017 nog wel gelden als verenigingspakje.
We zien 2017 als een overgangsjaar.
Vanaf januari is het nieuwe pakje te bestellen.

Sinterklaas
Zoals ieder jaar zijn de jongste leden van de gym en streetdance groepen uitgenodigd voor een sinterklaas
ochtend in de gymzaal aan de Rolderbrink en in het speellokaal van de naastliggende school de Brink. Sinterklaas is zelfs met 4 pieten op bezoek geweest! Het was weer een erg gezellige en geslaagde ochtend. Op
de website vindt u foto’s van deze ochtend.

Springwedstrijden
Zaterdag 5 november heeft een groep van de turnselectie meegedaan aan de jaarlijkse springwedstrijden die
georganiseerd werden door regio Drenthe van de KNGU. De groep heeft meegedaan aan 3 onderdelen. Op
lange mat en minitramp springen is een mooie 4e plaats behaald en op bokspringen zelfs een 2e plaats! Mooie
resultaten, goed gesprongen meiden!

Streetdanceselectie
Sinds de zomervakantie zijn we bij GTV-Emmen weer begonnen met het aanbieden van selectiegroepen
Streetdance. Op vrijdag trainen 2 groepen meiden 1,5 uur extra in de week om binnenkort mee te kunnen doen
aan wedstrijden! We hopen dat de meiden er veel plezier aan beleven.

Gym4fun
Zaterdag 8 oktober was er Gym4fun in sporthal Bargeres. Veel kinderen van de gymgroepen hebben hieraan
meegedaan. Op onze website staan foto’s van deze ochtend.

Dansspektakel Leek
Zaterdag 10 december hebben de streetdance-selecties voor het eerst meegedaan aan wedstrijden. De groep
van Sarah is 4e geworden en de groep van Eline is 7e geworden! Heel goede prestatie voor een eerste wedstrijd! Foto’s en video’s staan op onze Facebookpagina.

Helpende handjes
Voor wij het weten is de kerst alweer voorbij en zijn we druk met oudjaarsdag. Oliebollen bakken, vuurwerk
afsteken en gezellig bij en met elkaar de jaarwisseling vieren.
Voor 2017 staan de eerste activiteiten voor GTV-Emmen al weer op de kalender. In
het weekend van 4 en 5 maart de organissatie van de Dance2Demo in sporthal Angelslo. Hier voor zijn wij natuurlijk helpende handjes nodig. Denk daarbij aan catering,
kaartverkoop, kaart controle, het begeleiden van streetdance groepen. In januari
zullen wij daar persoonlijk op terug komen maar als u na het lezen van dit stukje al
denkt dat u wilt helpen , wacht dan niet en stuur een mail naar info@gtv-emmen.nl en
meld u aan om te helpen.

Op zaterdag 10 juni is de organisatie van de toestelfinales turnen
Drenthe ook in handen van GTV-Emmen. Uiteraard zijn wij ook hierbij
vele helpende handen nodig. Hierbij kunt u denken aan het opbouwen van de toestellen op de vrijdagavond en het afbreken op de
zaterdag, catering, telcommissie enz. Ook hier komen wij uiteraard
op terug want zonder de vrijwilligers lukt het gewoon niet. Ook als u
denkt na lezen van dit sukje, schroom niet en meld je aan via info@gtv-emmen.nl

