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Automatische Incasso - Contributie
Beste (oud)leden, ouders van leden,
Rond 1 november wordt de kwartaalcontributie voor het tweede kwartaal van seizoen 2020/21
afgeschreven van de bankrekening van de leden. Tevens wordt de kledingbijdrage ad € 10 per spelend lid
gelijktijdig geïncasseerd. Graag hier rekening mee te houden.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van KV Kinea
Jolle Sietsma (penningmeester)

Kangoeroes
31 oktober is de eerste zaaltraining.
We trainen van 9.30 tot 10.30 uur in de gymzaal van de Barte.
Ouders mogen ook niet mee naar binnen en de kinderen worden bij de buiten deur (aan de achterkant)
door ons ontvangen.
We vragen dan ook dat alle kangoeroes in de sportkleding komen en makkelijke schoenen bij hun hebben
voor in de zaal. Wij helpen bij het aan/uittrekken van de jassen en schoenen.
We vragen aan de ouders om tijdens de training telefonische bereikbaar te zijn voor het geval er wat is.
Is uw kind nieuw? Laat uw kind een telefoonnummer mee nemen.
We hopen de kangoeroes weer allemaal te zien bij de trainingen ☺
- Groetjes Marrit, Febe en Marije -
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Kangoeroes | overzicht trainingen 2020/2021
De kangoeroe trainingen zullen zijn op:
31 oktober 2020
14 november 2020
28 november 2020
12 december 2020
9 januari 2021
23 januari 2021
6 februari 2021
20 februari 2021
6 maart 2021
20 maart 2021

Verschijningsdata De Kineaan in 2020 - 2021






Wekelijks
Eerste editie (nr. 14) na de zomervakantie
Laatste editie 2020
Eerste editie 2021
Laatste editie voor zomervakantie 2021

>> 25 augustus 2020
>> 15 december 2020
>> 5 januari 2021
>> 15 juni 2021

Inlevering verslagen en kopij
Zondags

vóór 19.00 uur *

info@kinea.nl

(* opmerking: berichten na 19.00 uur worden in de dan volgende editie geplaatst)

AGENDA
Datum:
12-11-2020

KINEA

Activiteit:
Algemene Ledenvergadering

Aanvang:
20:00 uur

“De Kineaan”

Bestemd voor:
Alle leden vanaf 18 jaar

pagina - 2 - van 2

