ACTUEELJE 05 SEPTEMBER 2016

Newsflash

Het ACtueeltje is een nieuwsbrief gemaakt door het bestuur van:

WE ZIJN WEER GESTART
Op maandag 29 augustus is het nieuwe seizoen van start gegaan. Voor de cadet class was er direct een normale
training terwijl de A Class deze avond de tijd kreeg om tijdens deze avond voor zichzelf te trainen en gezellig bij
te kletsen. De trainingen voor de A Class starten op maandag 5 september.
Het beloofd weer een mooi seizoen te worden waarin hard gewerkt zal gaan worden om het niveau van beide
groepen weer een stapje hoger te trekken.
We wensen jullie allemaal een heel goed, gezellig en sportief seizoen toe!

WOORD VAN DE VOORZITTER
De vakantie zit erop en de scholen zijn weer van start gegaan. Dit betekent voor de meeste een nieuwe juf of
meester op dezelfde school en voor sommige een nieuwe school omdat ze gaan starten op de middelbare school.
Ook het Winterguard seizoen gaat weer van start. Dit seizoen komen we voor de eerste keer uit met drie groepen
onder de naam Sensation Performance Ensemble (SPE) De open-class trapt als vanouds af in Amersfoort en gaat na
dit seizoen na de championships naar Amerika om daar deel te nemen aan de WGI. Super spannend natuurlijk. De
kidsclass komt dit jaar uit in de cadet class en de A komt uit in de A-class. Het beloofd een super spannend
seizoen te worden waarin we inzetten op de hoog niveau. De presentatie van de programma’s (muziek, kleding)
van de Cadet en A Class horen jullie de 17e in Lelystad. De openclass heeft zijn presentatie op 30 september.
Ik heb er super veel zin in en ik ga er vanuit jullie ook. Toch wil ik nog even de aandacht vestigen op het volgende.
Zoals jullie hebben gezien in de jaarstukken en de begroting van komend seizoen komen we nog wel wat centjes
te kort. Zonder extra inkomsten gaan we het niet redden. Afgelopen maanden heeft de activiteiten commissie
oproepen gedaan om te helpen bij een hardloopwedstrijd in het Gooi en de triatlon in Almere. Meehelpen bij
verzorgposten of het bewaken van het parcours levert geld op voor de club. Daarop is helaas niet veel gereageerd,
terwijl we de centjes zo erg nodig hebben. Laten we ervan uit gaan dat iedereen nog in vakantiestemming was
maar dat we op jullie kunnen rekenen de komende maanden. Hoe was het ook al weer? “Één team, één taak” dus
één vereniging voor één taak.
Ik reken op jullie en wens jullie allemaal een fantastisch seizoen toe. Uiteraard met het hoogst haalbare aan punten
maar vooral met heel veel plezier.
Groeten,
Marcel Dorshorst

KICK-OFF AVOND SEIZOEN 2016-2017
17 september zal de aftrap van het seizoen zijn van de Cadet en A- Class, want op die avond worden de
programma’s van die groepen gepresenteerd aan bestuur, leden, medewerkers en ouders.
De Kick-off zal gehouden worden in “Het Palet, Voorhof 18 in Lelystad.
De zaal gaat open om 19.30 uur en we zullen ongeveer 20.00 uur starten met de presentaties! Na de presentatie
zal er nog tijd zijn om even gezellig na te borrelen en eerste reacties te delen.
De Kick-off voor de Open Class zal plaats vinden in het weekend van 30 september.
Be there!

PASSEN EN METEN
De dames van de naaicommissie hebben ook dit jaar weer een hoop werk te verzetten met het maken van
kostuums en vlaggen. Daarom zal tijdens de trainingen op 5 en 12 september van iedereen de juiste maten
gemeten worden zodat dit zo min mogelijk oponthoud oplevert als er straks hard aan de shows gewerkt wordt.
Zorg dus dat je aanwezig bent!

ROMMELMARKTSPULLEN
Op zondag 2 oktober gaan we weer naar de rommelmarkt bij de Ij-Hallen. Hiervoor zijn we weer op zoek naar
goed verkoopbare spullen. Mocht je thuis nog wat hebben liggen kan je dit tijdens één van de resterende
maandagtrainingen meenemen. Met name oude mobieltjes verkopen altijd erg goed.

DEEN JEUGDSPONSORACTIE 2016
Dit jaar zijn we opnieuw geselecteerd om deel te nemen aan de DEEN Jeugdsponsoractie. Tijdens deze actie
worden er muntjes uitgedeeld aan het winkelend publiek en die mogen ze in kokers gooien die achter de kassa`s
staan. Hiermee sponsoren ze sportverenigingen uit Almere. Eén van deze kokers zal voor Avant Courir zijn.
Gedurende de actie zullen we op een aantal dagen gaan proberen om zoveel mogelijk muntje te gaan verzamelen.
Ook zal er één of meerdere promotie optredens gegeven gaan worden. Tussen de optredens door kunnen we ook
weer muntjes verzamelen, tevens kunnen we mooi werken aan ledenwerving.
De actie start in september, wanneer het promotieoptreden zal zijn maken we bekend zodra we dit juiste data van
DEEN door hebben gekregen.
We zijn geselecteerd voor het DEEN filiaal aan de Salsastraat - Almere Danswijk.
Voor de volledigheid willen we vast meegeven dat alle lopende leden verwacht worden bij deze promotie
optredens.

VERJAARDAGEN
In de maanden september is het bij de volgende personen feest.
2 september – Patricia Graal, 5 september – Remco Doelman, 7 september – Michelle Muller, 12
september - Lotte van den Brand en Theo Muller.
Alvast van harte gefeliciteerd!

ACTIVITEITENKALENDER 2016
Wanneer?

Wat?

Hoe laat?

Waar?

10 september

Challenge Amsterdam-Almere

Hele dag

Centrum van Almere Stad

17 september

Kick-off avond A & Cadet Class

19:30 uur

Het Palet - Lelystad

24 september

DCE

Hele dag

Kerkrade

01 oktober

Eerste zaterdagtraining

14:00 uur

Gymzaal Binnenkruierstraat

AFMELDEN
Het is de bedoeling dat iedereen aanwezig is op een training, maar kun je niet komen bel of mail dan even naar:
A class: astaff@avantcourir.nl of op 06-18178508
Cadet Class: cadetstaff@avantcourir.nl of op 06-54701414
(Mailen kan op de dag zelf tot een uur voor aanvang van de training) Of telefonisch afmelden 15 minuten voor
aanvang van de repetitie!!!
Wilt u het ACtueeltje per e-mail ontvangen stuur dan even een mailtje naar Theo, onze secretaris!
theo@avantcourir.nl

