Juli 2018
Jaargang 6

Uitvoering Brinio
Zaterdag 16 juni was het weer een drukte van belang in
en rondom de schouwburg in Lochem. De jaarlijkse
Uitvoering van Brinio was die dag. In de ochtend eerst
alles voorbereiden, toestellen van het Curieplein naar de
schouwburg brengen, podium verkenning, verloting klaar
zetten, laatste afstemming tussen leiding, ladyspeaker,
geluid, licht, bouwploeg, andere vrijwilligers. Om 13.00
uur gaat de foyer open. Vele zijn gespannen als om 13.30
het doek opengaat. Het thema is “Er was eens…”. Een
goed verhaal opgesteld door Marinka Beumer wordt
middels diverse sprookjes uitgebeeld. Leuke, mooie en
spectaculaire optredens van de jazzdance, meisjes- en
jongensturners! Iedereen straalt en geniet. Publiek,
leiding, leden en vrijwilligers. Wat een energie! ’S Avonds
zijn de oudere groepen aan de beurt en is het net zo
spectaculair. Wat een feest!

Lesrooster 2018-2019
Hieronder het nieuwe lesrooster.
Dag

Tijd

Lessoort

Accommodatie Wie

Maandag

16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Jazz 1 Glitterz
Jazz 2 Shine
Bodyfit dames
Fitt(nes) plus dames

Curieplein
Curieplein
Curieplein
Curieplein

Silke
Silke
Silke
Silke

Dinsdag

15.30 - 16.30
16.30 - 17.30

Turnen groep 3, 4
Turnen groep 7, 8
Jongens- en
meisjesselectie
(jongste kinderen)
Jongens- en
meisjesselectie
(oudste kinderen)

Curieplein
Curieplein

Joshua
Joshua

Curieplein

Leon en Joshua

Curieplein

Leon en Joshua

17.30 – 19.00

19.00 - 20.30

Woensdag

17.30 – 19.00
19.00 – 20.30

Donderdag

Vrijdag

Meisjes (pre)selectie
Curieplein
(t/m 10 jaar
Meisjesselectie
Curieplein
(vanaf 11 jaar)

Naomi
Naomi

15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

Turnen groep 3, 4
Turnen groep 5
Turnen groep 6

Curieplein
Curieplein
Curieplein

Joshua
Joshua
Joshua

18.30 – 19.30

Turnen groep VO

Curieplein

Joshua

20.00 – 22.00

Heren
Curieplein
volleybal/Brandweer

Wim

15.15 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 19.00

Kleutergym
Jongensturnen
Jongensturnen plus

Leon
Leon
Leon

Curieplein
Curieplein
Curieplein

Over de indeling van de jongens- en meisjesselectie op
dinsdag worden de ouders en kinderen nog nader
geïnformeerd .

Acties en sponsoring

De Grote Clubactie

Dit jaar zijn er diverse acties en sponsoringen waar we als
Brinio aan mee doen. Hiermee kunnen we geld inzamelen
voor het aanschaffen van nieuwe toestellen/materialen
en vervangen/verbeteren van de huidige
toestellen/materialen. Gelukkig zijn er een paar mooie
initiatieven waar we aan mee mogen doen en
tegelijkertijd levert het meer bekendheid op van onze
vereniging. Aan het einde van het jaar kun je zelfs sparen
voor je eigen Fanartikelen. Hieronder meer uitleg over
verschillende acties.

Dit jaar gaan we ook nog meedoen met de Grote
Clubactie. Deze gaat van start tussen 15 september, na
de zomervakantie worden de leden benaderd voor de
verkoop. We verwachten dat iedereen meedoet!

Steun de Achterhoek
Wij hebben mee gedaan aan Hart voor Achterhoek en
hebben dit mooie bedrag mogen ontvangen.

Clubfund bij PLUS Cornelis
UItleg: alle leden en hun fans sparen via de lokale
supermarkt (Plus Cornelis) voor gratis FANartikelen en
sparen zo óók voor de clubkas.
ClubFund is de nieuwe manier van sparen voor, met en
van sportverenigingen bij de lokale supermarkt.
Clublogo’s en spelersfoto’s worden echte FANartikelen
van de club: een mok, poster, broodtrommel, stickervel,
placemat en nog veel meer. Unieke producten die ieder
lid, ouder, opa of oma hebben wil natuurlijk. Zeker als je
ze gratis kunt sparen in de plaatselijke supermarkt èn je
daarmee ook nog eens je eigen vereniging ondersteunt!
De actie start in november dit jaar en duurt 9 weken, dat
betekent dat we begin september zoveel mogelijk leden
op de foto willen krijgen zodat we een maximale
deelname hebben. Uiteraard houden we rekening met de
privacy: als je de foto voor jezelf (en/of vrienden/familie)
wilt houden dan kan dat natuurlijk. Als je graag volop in
de aandacht wil kan dat ook!
Ten slotte: om alle acties in de gaten te houden is er een
mailadres waar je ook terecht kan voor vragen:
sponsoring@briniolochem.nl op dit moment wordt deze
beheerd door Arjen Horstman.

Wijziging opzegmomenten lidmaatschap

Tanken bij Peut
Sinds kort heeft Peut tankstation Brand Oil aan de
Tramstraat in Lochem overgenomen. Tankstation Peut wil
graag samenwerken met lokale verenigingen en goede
doelen. Zij hebben de actie Tank en Schenk in het leven
geroepen.
Wat houdt Tank en Schenk in? Per getankte liter draagt
Peut 1 cent af een goed doel of vereniging. De klant
bepaald aan de kassa zelf, door middel van een tablet,
welke vereniging of goed doel hij/zij wil steunen.
Wil jij onze vereniging steunen? Dat kan! Brinio doet
namelijk mee met de actie Tank en Schenk. Ga dus gauw
tanken om jouw punten aan Brinio te schenken!

Per heden hebben wij de opzegmomenten m.b.t. het
lidmaatschap gewijzigd. Dit is vanaf nu per kwartaal
mogelijk. Houd er wel rekening mee dat er een maand
opzegtermijn in acht wordt genomen. Bijvoorbeeld:
U wilt uw lidmaatschap, of dat van uw kind, opzeggen per
1 oktober, dan moeten wij de opzegging uiterlijk 1
september binnen hebben. Wanneer u voor uw kind of
uzelf informatie aan ons wil doorgeven, het lidmaatschap
wil opzeggen of wil laten uitschrijven voor een bepaalde
les, wilt u er dan op letten dat u altijd volledige voornaam
en achternaam en lessoort vermeldt?
Dit scheelt namelijk een heleboel zoekwerk in ons
administratiesysteem.

Kijklessen
We willen ouders de gelegenheid geven om te kijken naar
de prestaties/vorderingen van uw zoon/dochter.
Daarom kunt u vanaf nu het laatste kwartier van de
laatste les voor elke vakantie uw zoon/dochter komen
bewonderen.

Jureren is leuk!!

Vrijwilligersoproep

Hieronder volgt een deel van het interview met Wijanne.
Zij is jurylid voor onze vereniging en beschrijft in het
interview wat jureren inhoudt en wat er zo leuk aan is.

We zijn momenteel nog op zoek naar enkele vrijwilligers
voor enkele taken zoals:
- Ledenadministratie;
- Wedstijdsecretariaat;
- Juryleden;
- Bestuurssecretariaat.
Zie voor nadere info: http://briniolochem.nl/vacatures
of neem contact op met een van de bestuursleden.

- Waarom is het leuk jury zijn / Wat is er leuk aan?
Het is een voorrecht om van zo dichtbij het plezier en ook
de spanning te zien van de meiden die hun wedstrijd
turnen. Samen met de turnsters, de wedstrijdleiding en de
mede juryleden maken we er altijd een belevenis van en is
het mooi om te zien dat na elke ronde de beste op het
podium staat.
Ook het contact dat je hierdoor krijgt met de mede
juryleden, trainers en organisatie is leuk. Je raakt meer
betrokken bij de vereniging en de sport. Daarnaast vind ik
het interessant om meer te weten over de oefeningen die
mijn eigen meiden moeten doen.
- Waarom ben jij het gaan doen?
Ik ben begonnen met jureren omdat ik graag iets wilde
bijdragen aan de vereniging, maar geen bestuursfunctie
ambieerde.
Bij elke wedstrijd, georganiseerd door de KNGU wordt er
verwacht dat de vereniging een jurylid levert per een
bepaald aantal deelnemers.
Door jurylid te worden, zorgde ik er dus indirect voor dat
mijn meiden en clubgenootjes mee kunnen doen aan
wedstrijden (of de club geen boete krijgt).
- Krijg je niet veel kritiek van turn(st)ers of trainers?
Als alle scores bekend zijn, krijgen de trainers mogelijkheid
om de scores te bekijken om zo nog vragen te stellen aan
de juryleden vóór de prijsuitreiking.
Dit helpt de trainers en turnsters om het de volgende keer
beter of anders te doen. Dit navragen gebeurt in het
niveau waarin ik jureer niet zoveel.
Je zit bijna nooit alleen bij een toestel, meestal met een
mede jurylid van een andere vereniging.
Zo zorg je er samen voor dat de beoordeling eerlijk en
objectief gaat. Het is altijd even aftasten hoe streng je
tafelgenootje is in de aftrekken, maar over het algemeen
zit je snel op 1 lijn. Elke wedstrijd en soms per ronde zit je
bij een ander toestel, zodat het niet saai wordt. Ik heb
echter wel een voorkeur!
Klik op bijgevoegde link voor het hele interview!
Jureren is leuk.docx

Sportweek open lessen
Tijdens de sportweek van 15 t/m 29 september 2018
zullen er open lessen zijn voor de recreanten lessen van
jazz en turnen als ook voor de Bodyfit dames, Fitt(nes)
plus dames en Heren Volleybal. Dus als je je vriend(je),
vriendin(netje), buurman, buurvrouw het leuk vindt om
mee te doen is dit een leuke gelegenheid!

WIJ, VAN BRINIO,
WENSEN JULLIE
ALLEMAAL EEN
BIJZONDER FIJNE ZONNIGE
VAKANTIE EN ZIEN JULLIE
GRAAN TERUG IN HET
NIEUWE SEIZOEN!

