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De Page Turner

Volg jij ons al?

Te vinden in deze Page
Turner..
Rabo Clubsupport.
De grote club actie.
Sinterklaas.

Helaas kunnen op dit moment alle kijk momenten nog

Het Omnisport 2B boulevard.

niet doorgaan. In plaats hiervan zullen wij extra veel
foto’s en filmpjes op onze kanalen delen.

De algemene leden
vergadering.

Instagram;

En uiteraard feliciteren we
onze jarige leden.

https://instagram.com/omnisport2b_afdeling_turnen?igs
hid=cube4i53y3uk

Veel leesplezier!

Facebook;
https://m.facebook.com/omnisport2bafdelingturnengy
mnastiek/?tsid=0.26596791008095855&source=result
Whatsapp;
Algemeen gymnastiek leden:
https://chat.whatsapp.com/Bw97efJz5UI9ytG1qRGd9I
Dinsdag recreatie;
https://chat.whatsapp.com/DG989ItCHD1HavVeWx7tS2
Donderdag recreatie:
https://chat.whatsapp.com/HxYm6NrWEoPCEAzprzU85u
Vrijdag recreatie:
https://chat.whatsapp.com/GLfJrhFSN1U0eK7GKPD0As
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Rabo Clubsupport
Met dank aan de Rabobank hebben we als vereniging
mee kunnen doen aan de actie Rabo Clubsupport. En
wat een mooi bedrag hebben we kunnen ophalen met
deze actie, maar liefs € 742,87.
Dit had natuurlijk niet gekund zonder alle mensen die zich
ingezet hebben voor deze actie en de mensen die voor
ons gestemd hebben. Wij willen jullie dan ook namens de
vereniging bedanken!

De grote club actie
De grote club actie is weer bijna afgelopen. Wat een inzet hebben we van iedereen gezien om
zoveel mogelijk loten te verkopen!
De grote club actie heeft besloten om de inleverdatum van de boekjes met een week te verplaatsen
zodat er nog meer loten verkocht kunnen worden.
De uiterste inleverdatum van de boekjes wordt nu 21 november.
Tussenstand; Er zijn door onze leden inmiddels al 577 loten verkocht en hiermee hebben ze al 1384,80
euro opgehaald!
Wist je dat als je 20 loten of meer verkoopt, je een 20-loten-waardebon krijgt?
Heb jij al 20 loten of meer verkocht dan ontvang je een 20-loten-waardebon. Met de waardebon krijg
jij flinke korting op leuke dagjes uit, gratis entreekaartjes en leuke aanbiedingen bij het uitzoeken van
een nieuwe sportoutfit.
Nieuwsgierig wat er allemaal op de waardebon staat? Alle gave acties en kortingen die jij verdient
wanneer je 20 loten of meer hebt verkocht kun je hieronder bekijken.

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/
Met vriendelijke groet,
Het turnbestuur
Wij willen hierbij Jill feliciteren met het verkoop van een superlot, met dank aan RBVK b.v.
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Sinterklaas
21 november is het weer zover, het Sinterklaas feest. Dit jaar in een iets
aangepaste vorm, maar niet minder leuk.
De kinderen moeten zich van te voren aanmelden en we zullen gaan
werken met tijdsblokken.

De inschrijving voor het Sinterklaasfeest is geopend. Op 21 november zal het plaats vinden in
sporthal de Anjerdreef. Het is dit jaar alleen voor kinderen t/m 9 jaar. Om drukte in de zaal te
voorkomen maken we aan de hand van de inschrijvingen 3 groepen die elk op een andere
tijd welkom zijn. Schrijf snel in want vol is vol.
https://docs.google.com/forms/d/1_BsxjRgbIZr8Qa73yoRa3rkHDDJp12uYbupa76edCxM/edit.

Hallo leden van Omnisport2B,
Ik ben nu nog even thuis aan het werken, maar binnenkort
kom ik naar Nederland.
Door de Corona in het land kan ik dit jaar helaas niet bij
jullie op huisbezoek komen. Dat vind ik echt heel erg
jammer!
Maar, daar hebben we wat op verzonnen. Ook Sinterklaas
is namelijk heel hip en modern. We kunnen video bellen.
Of, ik kan jullie een video boodschap sturen. De Pieten
kunnen het dan natuurlijk allemaal voor me filmen, zodat ik
de aandacht heb voor jullie.
We hebben de Omnisport2B vereniging in Berkel gevonden
om ons hierbij te helpen. De afdeling Gymnastiek zal voor
me de afspraken maken en alles regelen. Om ze hiervoor
te bedanken, gaat de opbrengst van deze boodschap
naar deze vereniging toe. Daarvan kunnen ze weer mooie
materialen kopen of activiteiten organiseren.
De kosten voor een video boodschap zijn €10. Een
afspraak van 10 minuten video bellen op 5 december kost
€20. Willen jullie dit ook graag? Meld je dan snel aan:
https://forms.gle/JchSsHHu8vnEFSr17

Deze boodschap is gelukkig niet alleen voor de kinderen
van Omnisport2B. Sinterklaas is er natuurlijk voor alle
kinderen. Dus, als jullie familie, vrienden of kennissen
hebben die dit ook willen, stuur dit bericht dan zeker naar
ze door!
Tot snel! Nou, dag hoor, Sinterklaas.
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November
Tanja
Anneloes
Marise
Lise
Sophie
Amy
Sofie
Esmee
Anna
Meike
Jill
Sara
Liz
Femke
Iza
Lynn
Luna
Feestje
Kaarsjes
Kaart
Party
Slingers
Taart
Verjaardag

December
Anastasia
Jenieke
Amber
Isabelle
Josefien
Romy
Fiene
Sarah
Joy
Lisa
Sirin
Lizzy
Felice
Iris
Romy
Juliëtte
Noa
Sophie
Bente

Tips;
- De maanden maken geen onderdeel uit van de puzzel.
- Zowel in november als december is er een Sophie en Romy jarig. De naam Sophie en Romy
komt 1 keer voor in de puzzel.
- De naam Liz zit verstopt in een andere naam.
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Beste leden van Omnisport2B,
Door alle problemen rondom corona en de onduidelijke financiële afhandeling
hiervan hebben wij afgelopen juni geen ALV gehouden. Gelukkig is er
inmiddels duidelijkheid gekomen. Dit betekent dat we dit jaar alsnog een ALV
kunnen houden.
Deze ALV staat gepland op woensdag 18 november 2020, vanaf 20 uur, online via
het Microsoft programma Teams. Om deel te kunnen nemen moet u lid zijn van
Omnisport2B (of een wettelijke vertegenwoordiger zijn van een jeugdlid) en
vooraf een uitnodigingslink opvragen. Wij sturen u dan enkele dagen voor de
ALV een email met daarin een link om deel te nemen aan de Teams vergadering.
Wilt u deelnemen aan de ALV? Stuur dan vóór zaterdag 14 november een email
aan: secretariaat@omnisport2b.nl <mailto:secretariaat@omnisport2b.nl> met
daarin uw verzoek een uitnodigingslink te ontvangen. U krijgt hiervan
bevestiging, zo weet u zeker dat uw verzoek niet in een spamfilter terecht
gekomen is of verloren is gegaan.
De agenda van de ALV:
* opening, werkwijze online ALV;
* mededelingen en vaststellen van de agenda;
* van de voorzitter: kort terugkijken maar vooral uitkijken naar de
toekomst;
* financieel verslag over 2019 van de penningmeester;
* bijbehorend verslag van de kascontrole commissie;
* decharge over het gevoerde beleid en de financiën;
* rondje langs de afdelingen / voorstellen nieuwe bestuur;
* het clubhuis: planning komende maanden / vacatures;
* wat verder ter tafel komt
* sluiting
Wij hopen u op 18 november online te zien,
Met vriendelijke groeten,
Het dagelijks bestuur van Omnisport2B
Ingrid van Houten – penningmeester
Tom Vermeylen – voorzitter
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