Met dank aan de sponsors
van onze turnshow 2018

De Paashaas is op komst ...
Good things come
IN SMALL
Chocolate coated packages ….
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Beste Ouders, leden, sympathisanten,
Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseren we dit jaar het turnfeest in een magische sfeer
met unieke acts van al onze gymnasten. Laat je onderdompelen, meeslepen en
betoveren door onze show op 9 & 10 mei. Wil je uw gymnast in actie zien tijdens het
turnfeest ? De ticket verkoop zal in maart van start gaan.
Terwijl we volop aftellen naar het turnfeest, staan we in deze nieuwe editie van ’t Graef
Gymkrantje stil bij de Paashaas. Ook hij brengt dit jaar heel wat lekkers mee.
Verder kunnen we u meedelen, dat het wedstrijdseizoen al sinds januari op volle toeren
draait. Zowel onze gymnasten als de trainers werken enorm hard om samen mooie
resultaten te bekomen.
Wij duimen voor hen en wensen hen nog enorm veel succes!

AcroIIGym

Paasactie
Duizenden paaseitjes verpakt in zakjes of feestverpakkingen staan klaar om hun weg te
vinden naar onze leden, vrienden, familie en sympathisanten.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij dit jaar de paasverkoop waarbij we heel
Brasschaat en omstreken verwennen met lekkere paaseieren. Dit jaar zal de verkoop
aangewend worden ter sponsering van de aankoop van nieuw turnmateriaal en ter
ondersteuning van de deelname van onze demogymnasten in juli aan het internationale
“Festival del Sole” in Riccione,Italië. Daarom verwachten we van al onze gymnasten en
trainers dat ze minstens 5 zakjes paaseieren verkopen.
Uiteraard worden de verkopers van de meeste eitjes beloond met een mooie prijs.

Verkoop de eitjes en kaap de cinematicketjes weg!
Er zijn twee aparte wedstrijden aan de paasactie gekoppeld.
We delen cinematickets uit aan:
➔ De 3 beste verkopers (ploegen) uit de basisgroepen
➔ De 3 beste verkopers (ploegen) uit de wedstrijdgroepen
GOUD = 5 TICKETS
ZILVER = 3 TICKETS
BRONS = 1 TICKET

Aanbod Paasactie 2020
6 overheerlijke smaken verpakt in zakjes of speciale feestverpakkingen.
U kan kiezen uit de volgende smaken:
Volle witte chocolade
Volle melk chocolade
Volle pure chocolade
Witte chocolade pralinévulling
Melk chocolade pralinévulling
Crispy melkchocolade praliné

PAASEITJES in ZAKJES

Per zakje – 180g - 2,50€
Crispy zakje – 180g - 3€

FEESTVERPAKKINGEN
Laat de smaakpappillen werken met deze feestverpakkingen!
Ideale geschenken voor uw vrienden, familie, (groot) ouders, collega’s .

Twee glazen potjes met deksel
(± 250 g ) – 7 €

Rode emmer
(± 400g ) – 12 €

Weckpot
(± 400g ) – 12€

Grote glazen vaas
(± 900 g) – 18€

Kleine glazen vaas
(± 750 g) – 16€

Houten kist
(± 1,2 kg ) – 20 €

Paaseitjes verkoop – PRAKTISCH INFORMATIE
In bijlage vinden jullie de bestelbonnen voor de kopers en een samenvattende bestelbon
om per verkoper alle bestellingen door te geven voor de levering in de verschillende
zalen.
Extra bestelbonnen nodig?
Vraag ze aan je trainer of de paaseitjesverantwoordelijke die in de zaal komt.
In elke zaal ligt een voorraad bestelbonnen, of download ze via onze website.
www.acro2gym.be

Elke gymnast verkoopt minstens 5 zakjes eitjes !
Inleveren
Je bestellingen kan je ten laatste 27 maart 2020 inleveren. Dan sluiten we af zodat alles
nog voor de paasvakantie in de zalen geleverd kan worden.
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.
Vermeld je naam, groep, jouw traingsdag en totaalbedrag op de envelop.
Geen enveloppen onbewaakt in de zaal laten liggen! Ook niet bij iemand in de brievenbus
steken! Zo vermijden we dat er enveloppen verloren gegaan... erg vervelend!
De bestellingen worden zo snel mogelijk in de zalen tijdens de lessen geleverd.
De verdere info staat op de bestelbonnen.
Voor meer info, grote bestellingen of ontvangstbewijs voor je boekhouding contacteer
Peter Timmermans 0495/ 65 76 87

Activiteitenkalender 2020
Activiteiten

Datum

Locatie

Paaseitjesverkoop
Turnfeest

Start 10 Februari
9 & 10 Mei

/
Sporthal Sportoase Brasschaat

Open trainingen Acro

Verdere info volgt

Sporthal Driehoek

Open trainingen Tumbling

Verdere info volgt

Sporthal Driehoek

Vertrek Riccione

27 Juni

Riccione Italië

Sportlaureaten
Jaarlijks worden sportieve prestaties in Brasschaat in de bloemetjes gezet. Onze club
‘ACROIIGYM’ en onze topsport Acro gymnaste ‘Helena Heijens’ zijn genomineerd voor
de sportlaureaten van Brasschaat 2019.
ACROIIGYM genomineerd in de Categorie ‘Coolste Club’.
Helena Heijens genomineerd in Beloftevolle jongeren.

HELP ONS OM ZOWEL ONZE CLUB ALS HELENA WINNAAR
TE MAKEN!
STAP 1 : Ga naar website https://www.brasschaat.be/sportlaureaat
STAP 2: Klik op “STEM OP JE FAVORIETE LAUREAAT”
STAP 3: KIES DE JUISTE CATEGORIÊN (Beloftevolle jongeren – Coolste club)
STAP 4: Vink de rode bolletjes aan
STAP 5: Verzend je STEM!

WIJ REKENEN ALVAST OP JULLIE STEM
😊

WE NEED YOU!
Wil jij jouw steentje bijdragen om ons turnfeest mee magisch
te maken ?!
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Inschrijven kan tot en met 15 februari via de link die per mail
is uitgestuurd of op de eerste pagina van onze website.
Indien jullie geen link hebben ontvangen, graag contact opnemen met onze
vrijwilligersverantwoordelijke Ilse Van Hees – acro2gym@skynet.be

Onze lesgevers op het opleidingsweekend in Gent oktober 2019.

