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Welkom bij Atalante Sport, een sportvereniging waar plezier voorop

staat. Wat begon als een droom is werkelijkheid geworden. Elf

enthousiaste vrijwilligers hebben het afgelopen jaar de handen uit de

mouwen gestoken om een nieuwe vereniging op te richten. Vandaag is

Atalante Sport alweer een paar maanden actief en dankzij de

enthousiaste bijdrage van trainers, vrijwilligers en sponsoren een groot

succes.

Natuurlijk zijn wij nog lang niet klaar. Daarom zijn wij altijd op zoek

naar enthousiaste vrijwilligers die ons gezellige team willen versterken.

Verderop in de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de

vrijwilligersvacatures.

Vanwege de oplopende besmettingscijfers is er afgelopen vrijdag weer

een persconferentie geweest. Zoals u misschien weet, zijn er ook voor

sportscholen extra maatregelen aangekondigd. Omdat wij geen leden van

18 en ouder hebben, verandert er momenteel niets aan de trainingen,

deze gaan door zoals u van ons gewend bent. 

Helaas ontkomen wij niet aan de controle van de QR-code voor

halers/brengers van 18 jaar en ouder. Wij vinden dit zeer vervelend en

hopen op uw begrip en medewerking. Bent u ouder of verzorger van een

lid en wilt u de sportaccommodatie binnen gaan? Dan moet u vanaf 6

november beschikken over een QR-code. Onze vrijwilligers of trainsters

kunnen hierom vragen. 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de trainsters

rg@atalantesport.nl of het bestuur secretariaat@atalantesport.nl.   
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Afgelopen september is Atalante Sport voor het eerst

gestart met de Grote Clubactie. Leden en vrijwilligers zijn

op pad gegaan om loten te verkopen voor de vereniging.

Maar liefst 80% van de opbrengst gaat naar de clubkas en

dat kunnen we als startende vereniging goed gebruiken. De

opbrengst is bedoeld voor materialen en leuke activiteiten.

Onze penningmeester Wendy, maakt binnenkort de

eindstand bekendt. We kunnen alvast verklappen dat het

doelbedrag ruimschoots behaald is. Hierbij bedanken wij

alle enthousiaste verkopers die bij hebben gedragen aan

deze mooie opbrengst. 

Feest voor de meiden van de recreatiegroep 8-12 jaar. Begin

oktober behaalden zij hun bal diploma. Na een maand hard

trainen, mochten zij verschillende oefeningen met de bal

laten zien. Alle meiden hebben het geweldig gedaan. Zola,

Phiene, Isis, Jaylah en Ella van harte gefeliciteerd met het

mooie resultaat!    

Eind oktober stond de training in het teken van Halloween.

De kinderen mochten verkleed naar de training komen. Wat

zagen ze er griezelig uit! Op onze Instagram- en facebook-

pagina vindt u de foto's van een geslaagde (maar vooral

griezelige) Halloweentraining.  

 

Op 6 november waren de selectiemeiden te bewonderen bij Your Stage in Schiedam. Op het nummer 'a million dreams'

van Pink lieten zij in een prachtige demo zien dat je moet blijven dromen, hoe groot of hoe klein je dromen ook zijn.

Voor de meiden was dit een mooie ervaring om samen in een echt theater op te treden. Tijdens de voorstelling zijn er

foto's gemaakt door Jan de koning, Deze zijn te bestellen via de onderstaand link;

https://jandekoning-2.photodeck.com/-/galleries/fotos-2021/2021-11-06-your-stage-na-de-pauze-deel-2

Nieuws uit de recreatiegroepen

 

Mooie opbrengst grote clubactie

Selectie geeft eerste demo in theater

Vrijwilligers gezocht
Atalante Sport kan alleen bestaan met de hulp van vrijwilligers. Daarom zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste

mensen die zich willen inzetten voor onze mooie vereniging. Zo maken we sporten samen toegankelijk en

betaalbaar voor iedereen. Op dit moment zijn wij per direct op zoek naar een vertrouwenspersoon. Ben je

nieuwsgierig naar de functie of wil je eerst wat meer informatie? stuur een mailtje naar

secretariaat@atalantesport.nl. Op onze website www.atalantesport.nl vindt u een uitgebreide functieomschrijving. 

Atalante Sport I www.atalantesport.nl I secretariaat@atalantesport.nl
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Atalante Sport? Volg ons dan via Facebook, Instragram en

LinkedIn. Wij plaatsen regelmatig leuke updates en foto's. 


