Krokusvakantie gestart...
Onze paaseitjes staan klaar !
‘t Graef Gymkrantje - 13e jaargang - februari 2018

Beste acro2gymmers,

Met dank aan
de sponsors van
onze turnshow 2016

Ook dit jaar gaan we naar jaarlijkse traditie Brasschaat en omgeving verwennen met
onze lekkere paaseitjes. We zijn al aan onze 15e editie toe en we merken dat onze
paaseitjes echt wel verwacht worden. Reden genoeg dus om er tijdig in te vliegen.
Duizenden paaseitjes staan al klaar om mooi verpakt in zakjes of feestverpakkingen
hun weg te vinden naar onze leden, vrienden, kennissen, buren, familie en
sympathisanten.

Dit jaar zal de verkoop aangewend worden voor nieuw Airproduct materiaal.
De verkoop via de demogymnasten zal de reis naar Riccione sponsoren.
Er zijn opnieuw twee aparte wedstrijden aan de paasactie gekoppeld!

CINEMATICKETS te winnen!
We delen cinematickets uit aan
De 3 beste verkopers (ploegen) uit de basisgroepen
én
De 3 beste verkopers (ploegen) uit de wedstrijdploegen!
Goud = 5 tickets
Zilver = 3 tickets
Brons = 1 ticket

Wie kaapt 5 cinematickets weg?
Een eretitel in de wacht slepen is natuurlijk leuker en haalbaarder in groep. Dat
ondervonden vorige jaren al verscheidene gymnastengroepjes. Met vereende
krachten gingen ze op stap en zo konden ze zich plaatsen bij de topverkopers. Nadien
samen van hun inspanningen nagenieten met een leuke film, zal vast ook best plezant
geweest zijn. Een ideetje...
Tip: Dit krantje in kleur krijgt u per mail of kan u downloaden via onze website.
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Aanbod Paasactie 2018
Paaseitjes in zakjes
6 overheerlijke smaken paaseitjes
verpakt in zakjes van zo’n 180gr.
Volle witte chocolade
Volle melk chocolade
Volle pure chocolade
Witte chocolade pralinévulling
Melk chocolade pralinévulling
Crispy melkchocolade praliné

Feest verpakkingen

Kubus trio 16,00€

Kubus quattro 20,00€

2,50€/zakje – Crispy 3,50€/zakje

Kubus duo 12,00€

Geel emmertje (± 200 gr)
6,00€/st

d=8cm

4,00€/st

Kubus solo (± 200 gr) 7,00€

Glazen Vaas (± 900 gr)
18,00€/st

d=8cm

4,00€/st

Ideale geschenken voor uw medewerkers, (groot)ouders, goede vrienden, collega’s of iemand die je graag
wil verrassen.
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PAASEITJES PRAKTISCH
In bijlage vinden jullie de bestelbonnen voor de kopers EN een samenvattende bestelbon om per verkoper
alle bestellingen door te geven voor levering in de zaal.
Extra nodig? Vraag ze aan je trainer, in elke zaal ligt een voorraad bestelbonnen, of download ze via onze
website www.acro2gym.be
Inleveren van je bestellingen kan ten laatste zaterdag 23 maart 2018. Dan sluiten we af, zodat alles nog
voor de paasvakantie in de zaal geleverd kan worden. Voor meer info, grote bestellingen of
ontvangstbewijs voor je boekhouding contacteer Gaby Mertens 0495/67.34.74 of acro2gym@skynet.be
Werkwijze:
Elke gymnast noteert elke verkoop op de klantenbestelbon met strookje voor de koper.
Thuis vat je die samen op 1 samenvattende bestelbon.
DIE samenvatting steek je SAMEN met het GEPASTE GELD in een envelop en OVERHANDIG je aan je
leiding.
Geen enveloppen onbewaakt in de zaal laten liggen! Ook niet bij iemand in brievenbus steken! Zo
vermijden we dat er enveloppen verloren gegaan... erg vervelend!
De leiding overhandigt de enveloppen aan Peter Timmermans, eventueel via Gaby of Josée (of hun
huisgenoten).
De verdere info staat op de bestelbonnen.
Stratenverkoop: Neem contact op met Peter Timmermans om je lading op te halen 0495/65.76.87

Club Info
Clubkledij
Nog niet al onze gymnasten dragen hun clubkledij volgens de voorschriften van ons clubreglement.
We vragen vriendelijk om dit spoedig in orde te brengen.
Tijdens de trainingen is het dragen van clubkledij verplicht:

•
•
•

•

Kleuters : clubshort + club t-shirt of club-maillot
Basis: clubshort + club t-shirt of club-maillot
Pre-specialisatie:
➢ Woensdag: clubshort + club t-shirt of
club-maillot
➢ Zaterdag: clubkledij of
short + maillot/aanpassend topje
Overige ploegen: clubshort, maillot of aanpassend
topje (zomermaanden), of volgens specifieke
afspraken met de leiding

Op de wedstrijden dragen alle gymnasten de afgesproken
clubkledij.
• Clubtrainer
• Acro: Topje & A2G-short
• Tumbling: Wedstrijdmaillot & A2G-short
• Demo: A2G-Top/T-shirt & A2G-short
Geen juwelen of fuifbandjes en de haren strak.
Alle info op onze website onder de rubriek ‘Aanbod’
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En dit staat ook op de club agenda
Turnfeest 2018
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei beleeft onze club het tweejaarlijks turnfeest.
De eerste info hierover kon u lezen in ons vorig krantje. Heb je dit gemist of wil je het opnieuw doornemen?
Hier kan je het opnieuw downloaden. Vergeet het gegevensblad niet in te dienen bij je leiding!
1. GKK Turnfeest
2. Gegevensblad gymnast Turnfeest
3. Helpende handen gezocht voor Turnfeest
Opgelet: De verkoop van de inkomkaarten start pas in maart en zal duidelijk gecommuniceerd worden.
Gelieve geen mails meer hiervoor te sturen. Er kan niet op voorhand gereserveerd worden.

Sportlaureatenviering Brasschaat
Vrijdag 23 februari zullen opnieuw een hele
groep wedstrijdgymnasten gelauwerd worden
door de gemeente Brasschaat. Vorig seizoen
werden er heel wat mooie prestaties neergezet
door onze gymnasten. Ook onze voltallige Demo
A ploeg zal een trofee krijgen voor hun ‘Best
Show team 2017’ titel.
Op de laureaten viering worden zij in de spotlights
gezet samen met de andere Brasschaatse
sportclubs.
Deze editie is zonder optredens.
Wanneer: vrijdag 23 februari 2018 – 20u
Waar: Ruiterhal - Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat

Q4Gym
In februari doorloopt onze club opnieuw de Q4Gym kwaliteits audit.
Deze audit heeft tot doel de werking van de jeugdclubs te ondersteunen en
naar een hoger niveau te brengen.
Dit brengt onze sterke en minder sterke punten in kaart en laat ons toe om
bewust om te gaan met onze jeugdwerking.
We houden jullie op de hoogte van het resultaat.
Zoete chocolade groeten,
Het bestuur

Tip: De kleuren versie van dit krantje krijgt u per mail of kan via onze website gedownload worden.
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