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GELUKKIG NIEUWJAAR !                GROTE CLUB ACTIE 

Eerder dit seizoen hebben de leden 

hun best  gedaan om loten te verkopen 

voor de Grote Club Actie. Dit hebben ze 

weer fanatiek gedaan! Zoals jullie op de  

puntenmeter gezien hadden, hebben we al onze 

doelen gehaald. Dat betekent dat we alle gewenste 

materialen kunnen bestellen. Dit gaat dan ook 

binnenkort gebeuren. Wanneer de materialen zijn 

geleverd, willen we de materialen aan jullie 

presenteren. Zodra hier meer bekend over is, laten 

we jullie dat natuurlijk weten. 

Het nieuwe jaar is al weer even  Benieuwd of je in de prijzen bent gevallen? 

onderweg. Toch wensen wij iedereen Via de website https://lotchecker.clubactie.nl kun  

namens het bestuur en de technisch je opzoeken of er een prijs op jou lot is gevallen.  

leiding van Olympia Wernhout het  Het lotnummer vind je op het bankafschrift. Tot  

aller beste toe, een jaar met veel  slot willen wij iedereen bedanken die een  

sportiviteit en gezondheid!   bijdrage heeft geleverd aan de Grote Club Actie. 

 

    

       AVG 

      Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

Olympia is bijna klaar voor de AVG!  Binnenkort ontvangen 

alle leden een  persoonlijke brief, waarin we onder andere 

toestemming vragen voor het maken van foto’s tijdens 

wedstrijden en evenementen van Olympia. We willen deze 

foto’s daarna graag plaatsen op onze eigen website en 

Facebook-pagina. De brieven kunnen terug ingeleverd 

worden in een speciale brievenbus. Deze brievenbus kunnen 

jullie binnenkort zien hangen in de gymzaal in Wernhout. De 

brieven kunnen ook opgestuurd of persoonlijk ingeleverd 

worden bij Olympia Wernhout. Meer informatie volgt snel.  

https://lotchecker.clubactie.nl/
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
 

Op maandag 28 mei 2018 werden de resultaten van de stemming 

van de Rabobank Clubkas Campagne bekend gemaakt. Er is toen 

massaal op Olympia gestemd waardoor wij het geweldige bedrag 

van EUR 1.259,70 hebben mogen ontvangen. Mede dankzij deze 

actie heeft Olympia Wernhout een nieuwe damesbrug kunnen 

aanschaffen. Deze damesbrug staat sinds eind september in de 

gymzaal in Wernhout. U kunt deze nieuwe damesbrug 

bewonderen tijdens de wedstrijden (en trainingen) die Olympia 

dit seizoen allemaal organiseert in Wernhout. 

 

OLYMPIA WEDSTRIJDEN 
 

De wedstrijden staan voor de meeste turnsters staan weer op het punt van beginnen. Zet 

onderstaande data alvast in de agenda zodat jullie dit jaar geen wedstrijd hoeven te missen.  

Datum Wedstrijd Locatie Turn/gymgroepen 

12 januari 2019 1E Vierkamp bij SV De Zwaluwen * Made Turngroep A-B-C-D, Selectie A-B 

13 januari 2019 FYRA bij Olympia in Wernhout Gymzaal in Wernhout Turngroep A-B-C-D, Selectie B 

3 februari 2019 2E Vierkamp bij SV Fier * Breda Turngroep A-B-C-D, Selectie A-B 

23 februari 2019 FYRA bij Olympia in Wernhout Gymzaal in Wernhout Turngroep A-B-C-D, Selectie B 

24 februari 2019 3E Vierkamp bij GV Alpha  * Oudenbosch Turngroep A-B-C-D, Selectie A-B 

10 maart 2019 4E Vierkamp bij Olympia Wernhout * Gymzaal in Wernhout Turngroep A-B-C-D, Selectie A-B 

31 maart 2019 Verenigingskampioenschappen  Gymzaal in Wernhout Turngroep A-B-C-D, Selectie A-B 

14 april 2019 Demonstratie Olympia Gymzaal in Wernhout Peuters en kleuters 

Gymgroep Wernhout en Achtmaal 

20 april 2019 5E Vierkamp bij KIOS * Gilze Turngroep A-B-C-D, Selectie A-B 

26 mei 2019 Toestelkampioenschappen Olympia Gymzaal in Wernhout Turngroep A-B-C-D, Selectie A-B 

* Wedstrijden vinden op uitnodiging plaats. De leden krijgen hiervoor van de trainster aparte informatie over. 

 

 

Olympia is altijd op zoek naar vrijwilligers. Vindt u het leuk om te assisteren bij de lessen? Of 

één van uw kinderen misschien? Of om sponsors warm te maken voor Olympia? Dan kunnen 

we uw hulp goed gebruiken! Neem voor meer informatie contact op met het bestuur via 

Olympiawernhout@gmail.com. We ontvangen graag uw mailtje! 

mailto:Olympiawernhout@gmail.com

