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Op de valreep naar 2022 kijken we terug op een bijzondere eerste

periode van Atalante Sport. Wij zijn ontzettend trots op de lessen

ritmische gymnastiek die we afgelopen maanden hebben kunnen

organiseren. Met het oog op 2022 en een groeiend ledenbestand,

sluiten wij dit jaar vol vertrouwen af. In deze nieuwsbrief vindt u een

korte terugblik naar de afgelopen maand, waarin we ondanks de

maatregelen met heel veel plezier hebben getraind. 

Als startende vereniging deden we dit jaar voor het eerst mee aan de

Grote Clubactie. Leden, ouders en vrijwilligers haalde maar liefst

€855,24 op voor de clubkas. Wij bedanken iedereen voor hun

overweldigende enthousiasme bij het kopen en verkopen van loten.

Dit bedrag is bedoeld voor het aanschaffen van materialen en

bekostigen van opleidingen voor de trainsters. Heeft u loten gekocht

en bent u nieuwsgierig of u in de prijzen bent gevallen? Check uw lot

dan snel via https://lotchecker.clubactie.nl/. 

Als gymsportaanbieder zijn wij verbonden aan de KNGU. Leden

betalen naast de kosten voor trainingsuren ook bondscontributie.

Deze factureren wij doorgaans om de maand. De KNGU heeft

aangekondigd om de contributie vanaf 1 januari 2022 met 2,6% te

verhogen. Verdere informatie en een overzicht van de kosten kunt u

terug vinden op https://dutchgymnastics.nl/kngu/lidmaatschap.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en mooi 2022. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de trainsters

rg@atalantesport.nl of het bestuur secretariaat@atalantesport.nl.   
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Het is  weer feest  bi j  de recreatiegroepen! Op vri jdag 3

december hebben de meiden hun beste pietenskil ls  laten

zien t i jdens een pietengymles.  Zoals echte pieten mochten

de meiden klimmen, klauteren en zwaaien in de touwen.

Wij  zi jn trots op de meiden die al lemaal naar huis gingen

met een welverdiend pietendiploma. De lekkere

kruidnoten werden gesponsord door Albert  Hei jn

Oudbei jerland.   

  

Tijdelijk geen binnen trainingen

 Kuario BV sponsort sporttassen

Vanwege zorgen over oplopende besmett ingsci j fers  en de daarmee aangekondigde lockdown,  kunnen wi j  van

19 december tot  14  januari  2022 t i jde l i jk geen binnentrainingen organiseren.  Juis t  in deze t i jd  vinden wi j

bewegen en ontspanning belangri jk,  wi j  s treven daarom naar een al ternat ief  voor de  verval len training

tussen 10 en 14 januari .  De trainsters  houden u op de hoogte  van al le  act ivi te i ten via de  ouderapp.     

Kuario BV heeft  mooie  sport tassen gesponsord voor de 

se lect ie .   

Wij  bedanken Kuario BV voor deze geweldige  sponsoring en 

brengen di t  leuke bedri j f  dan ook graag onder uw aandacht .

Kuario BV levert  betaal-  en regis trat iesystemen voor 

se lfservice  apparaten zoals  vendingautomaten,  

koff iemachines,  pr inters  en wasmachines .  Nieuwsgier ig?  

ki jk voor meer informatie  op www.kuario .com 

Nieuws uit de recreatiegroepen

Kerstontbijt 

Atalante Sport I www.atalantesport.nl I secretariaat@atalantesport.nl
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Atalante Sport? Volg ons dan via Facebook, Instragram en

LinkedIn. Wij plaatsen regelmatig leuke updates en foto's. 

Met een kerstontbi j t ,  cadeautjes en spel let jes sloten we

2021 gezel l ig samen af .  Wij  zi jn ontzettend bl i j  dat  di t  vlak

voor de lockdown mogeli jk was.  Als verrassing werd

Adelyn in het  zonnetje gezet  omdat ze topverkoper was

geworden van de grote clubactie .  Super gedaan Adelyn! 

We bedanken al le  ouders voor het  afgelopen jaar en de

leuke cadeautjes die deze viering mogeli jk maakten.  De

trainsters Kil l ianne,  Chihiro,  Tess,  Xarenely en Lisa

maakte van deze training weer een feest je ,  bedankt voor

de geweldige organisatie .    


