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Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
De afgelopen 2 weken hebben we de lessen voor volwassenen even stil gelegd i.v.m. de verscherpte corona
maatregelen. We hopen tot de Kerst toch weer alle lessen te kunnen blijven hervatten. We kunnen het niet
genoeg benadrukken, houd u aan de corona maatregelen.
De Coronaregels zijn inmiddels wel bekend, belangrijk is bij klachten (ook milde) thuis te blijven.
Rabobank clubkasactie
Zoals bericht in de vorige nieuwsbrief hebben we mee mogen doen met de Rabobank clubkasactie. De Rabobank
heeft ons gesponsord met een bijdrage van € 618. Daar zijn we superblij mee. We willen de donatie gebruiken
voor het opstarten van een nieuwe activiteit (Nijntje beweegdiploma) voor de allerkleinsten en vervanging van
materialen.
Koekactie
De koekactie hebben we uitgesteld vanwege Corona. Nu de maatregelen weer wat versoepeld worden willen we
de actie weer opstarten. We hebben de koeken al in huis. Een koek kost € 2,50, 4 koeken voor € 9,00.
Financiële ondersteuning contributie - Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland
De gemeente Waterland hecht er veel waarde aan dat alle kinderen in Waterland die graag willen sporten lid
kunnen worden van een sportvereniging. De gemeente is daarom aangesloten bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Noord-Holland. Het fonds vergoedt, indien ouders of verzorgers de contributie niet kunnen betalen, de
contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport. Meer informatie
over het fonds, de voorwaarden en de aanmelding kunt u vinden in de brief op de website www.ilpenstein.nl of

op de site van de gemeente.
Onderlinge wedstrijden
De onderlinge wedstrijden in het voorjaar konden helaas niet doorgaan. Inmiddels
hebben we 10 november jl. voor de selectie de onderlinge wedstrijden gehouden,
zonder publiek. De selectieleden hebben onder toeziend oog van de leiding, Carl,
Hanna en Emma, hun beste oefeningen laten zien aan de juryleden Natascha en
Robert. Wim heeft de uitslagen en de diploma’s voor zijn rekening genomen. De
meisjes hebben zeer geconcentreerd gewerkt en er heerste een sportieve sfeer.
Leiding en vrijwilligers dank voor de hulp. De uitslag komt op de website.
Voor de recreatiekinderen wordt de onderlinge wedstrijd 25 november gehouden. Helaas vanwege de
coronamaatregelen is publiek ook hier niet toegestaan.
Splitsing recreatielessen na de Kerstvakantie
De woensdag recreatiegroep van 16:00-17:00u voor 6-12 jaar is weer zodanig gegroeid in aantal leden dat we
na de vakantie de lessen weer willen gaan splitsen in 2 lessen. We zullen de lestijden zo goed mogelijk aanpassen
aan de lesroosters van de basisscholen. U wordt hier nog over geïnformeerd.
Het bestuur van GV Ilpenstein (Info@ilpenstein.nl)
Onze adverteerders zijn: Anne & Co – Arie Schouten autoschade – Bokhorst verzekeringen – Bon Coiffures kapsalon – CME
aannemersbedrijf – De Jong en Tump assurantiebemiddeling – Fa. N.G. Hopman verhuur bouw- en sloopmachines – Fysio-Fitness
Ilpendam – Het Wapen van Ilpendam – Schilders- en behangersbedrijf Hinke – Jan Wals garagebedrijf – Luminantweddings.com –
Fa. Kabel Bouwbedrijf B.V. – Kramer schilders- en wandafwerkingsbedrijf – melkboer Ron Bonnet – Riand schoonmaakbedrijf – Fa.
Schellevis meubelstoffering en autobekleding – Landbouw mechanisatiebedrijf P. Schouten – W.T. Tijmstra Bouw – Massagewebshop.nl
Adverteerders bedankt!

Voor het laatste nieuws zie ook onze website: www.ilpenstein.nl.

