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Het was even spannend maar na een lange kerstvakantie draaien de

lessen weer volledig volgens het normale rooster. De meeste

coronamaatregelen zijn opgeheven, wat betekent dat wedstrijden,

evenementen en activiteiten eindelijk weer plaats kunnen vinden met

publiek. Dat is goed nieuws, want binnenkort doen veel meiden van

Atalante Sport mee aan de plaatsingswedstijden. Omdat dit een eerste

wedstrijd namens Atalante Sport zal zijn, voelt dit ook weer als een

mooie mijlpaal voor onze club. 

Binnen de recreatie- en selectiegroepen zien we afgelopen maand weer

wat nieuwe gezichten. Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom.

Vanaf volgende week starten we ook een nieuwe 12+ groep.

  

Op 26 maart a.s is het alweer tijd voor een eerste Algemene Leden

Vergadering. De ALV is voor iedere vereniging een belangrijk

moment. Alle leden en/ of hun wettelijke vertegenwoordigers zijn van

harte uitgenodigd om mee te denken, praten en stemmen over de

toekomst van Atalante Sport. Naast het formele gedeelte hopen wij er

vooral ook een gezellige gelegenheid van te maken waar wij u als

ouder, voogd, lid of vrijwilliger mogen ontmoeten. 

De ALV zal plaats vinden in de Oosterse Gorzen om 9:15 uur. Vanaf

9:00 staat de koffie klaar. Voor meer informatie en aanmelden,

verwijs ik u graag naar de uitnodiging die u binnenkort via email

ontvangt. 

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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In oktober j l .  heeft  Atalante meegedaan aan Rabobank

club suport .  Leden van de Rabobank mochten d.m.v.

stemming meebesl issen over de verdel ing een mooi

sposorbedrag dat de Rabobank jaarl i jks beschikbaar stel t

aan clubs.  Ook wij  hebben met deze actie een mooi bedrag

mogen ontvangen.  Van deze sponsoring hebben wij

onlangs een Atalante vlag aangeschaft .  Namens Atalante

Sport ,  bedankt voor het  stemmen!

  

Nieuwe 12+ groep gaat van start

 Diplomalessen

Ben je  12  jaar of  ouder en houd je  van muziek,  dans en acrobat iek? Dan kan je  vanaf deze maand terecht  b i j

Atalante  Sport .  Op zaterdag tussen 9 :00-1 1 :00 zi jn wi j  op veler  verzoek gestart  met  een recreat ie les  Ri tmische

Gymnast iek speciaal  voor jongeren vanaf 12  jaar .  De aanmelding voor deze leuke groep komen al  b innen.  Er

zi jn nog een paar plekken vri j .  Aanmelden voor een proef les  kan via onze websi te  www.atalantesport .nl .  

Dat  er  naast  gezel l igheid en plezier  ook hard 

getraind wordt  op donderdagavond,  was te  z ien t i jdens 

de diplomales  op 24 februari .  In deze diplomales  hebben de 

meiden al lemaal  2  oefeningen laten zien.  Voor de meiden en 

hun ouders was het  f i jn dat  er  weer publ iek aanwezig mocht  

zi jn .  Al le  deelnemers zi jn met  vlag en wimpel  ges laagd .  

Knap gedaan meiden!

Binnenkort  is  er  weer een vriendjes  en vriendinnet jes  les .  

Al le  vriendjes  en vriendinnet jes  z i jn dan van harte  welkom 

om mee te  doen.   

 Atalante vlag door Rabobank 
ClubSupport mogelijk gemaakt

Wedstrijdnieuws

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. 

De meiden van de select ie  hebben er lang op moeten

wachten.  Na twee jaar corona en lockdowns, start  op 3

apri l  dan echt het  wedstri jdseizoen voor de tweede

divisie .  Zi j  hebben lang en hard gewerkt aan de

oefeningen, het  is  best  spannend om na een lang t i jd weer

voor publiek en de jury te staan.  Gelukkig worden zi j

warm aangemoedigd door familieleden, vrienden,

teamgenoten en vri jwil l igers van Atalante .  

Aanstaande zondag mag onze Adelyn de spits  al  afbi j ten

bi j  de eerste divisie .  Zi j  traint zowel bi j  Atalante als

Wilskracht in Alphen a/d Ri jn en laat zondag een mooie

hoepel-  en zonder materiaal  oefening zien.  Wij  wensen

alle meiden heel  veel  succes! !


