
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.vkwgym.nl 

Nieuwsbrief 
November 2015 

Woordje van de voorzitter 

Zeven november zijn we begonnen met de Clubkampioenschappen in onze nieuwe zaal in de Groene Borg. 

Het was erg fijn dat we niet meer met materiaal naar de Börkerkoel hoefden te slepen. Vanaf de tribune 

waren de wedstrijden goed te volgen en voor de leden was de zaal al vertrouwd. Voor Margriet Bijl was het 

haar laatste clubkampioenschap zoals u verderop kunt lezen. We hebben deze dag afscheid van haar 

genomen.  

 

Afgelopen zaterdag hebben we Nienke IJmker al mogen verwelkomen als nieuwe turnleidster. Zij stelt zich 

in deze nieuwsbrief aan u voor. Volgende week start Inge Santing en zijn we weer compleet met alle 

leiding. Welkom allebei! Ik ben ook erg blij met de flexibiliteit van al onze trainers die de afgelopen periode 

lessen van elkaar hebben opgevangen. Linda bij Freerunning, Femke en Hillona (bestuurslid en oud-

trainster) bij turnen en ook Melvin heeft ingevallen bij turnen. Dank jullie wel allemaal! 

De turnselectie is vorige maand fors uitgebreid. De groep freerunners blijft groeien, daarom is besloten een 

extra lesuur te starten. De net opgestarte Move4Fun is hierdoor teruggebracht naar 1 lesuur. Ook hier is 

snel geschakeld door onze leiding.  

 

In deze drukke periode hebben we als bestuur en leiding samen een traject doorlopen van NOC*NSF over 

veilig sportklimaat. Hier zijn we met elkaar in gesprek geraakt en hebben ontdekt dat we als vereniging 

sterker kunnen worden door meer verbinding met elkaar te zoeken. Verbinding tussen tussen ouders, 

bestuur en leiding. Hier gaan we dit seizoen actief mee aan de slag. Als bestuur zullen we de voorzet geven, 

doet u mee? 

 

Ik wens iedereen met alle veranderingen veel plezier en succes de komende periode. 

 

Sportieve groet, 

Esther Kalsbeek 
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Datum voor tweede Open Fries Kampioenschap Free Running bekend 

Op 14 februari 2016 vindt het tweede Open Fries Kampioenschap Free Running (IFKF) plaats in Jubbega. 
Deze wedstrijd is voor iedereen. Jong en oud, beginners en gevorderden. Er zijn twee verschillende 
categorieën, namelijk: 
- Speed  (Zo snel mogelijk van punt A naar punt B)  
- Flow  (Zo snel maar ook zo sierlijk mogelijk van punt A naar punt B)  

Naast de wedstrijd is er ook een JAM , waarbij Free Runners de mogelijkheid krijgen om samen met andere 
Free Runners, overal vandaan, te trainen op een spectaculair parcours.  
 
Als er voldoende belangstelling is willen we hier gezamenlijk naar toe gaan. Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Laat het ons dan weten (secretaris@vkwgym.nl). Vervoer is met auto’s. Laat bij het aanmelden ook 
even weten of u wilt rijden.  

 

 

 

 

 

Eerste deel clubkampioenschappen in Groene Borg 

Op zaterdag 7 november zijn de eerste clubkampioenschappen van 2015-2016 gehouden in de MFA. De 

kampioenschappen zijn goed verlopen met dank aan alle vrijwilligers en de jury. Aan de kampioenschappen 

namen alle gym- en turnleden vanaf groep 3 deel. Fijn dat iedereen in het nieuwe gympakje aanwezig was. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief staan de uitslagen per groep weergegeven.   

Rozemarijn heeft weer prachtige foto’s gemaakt. In de mail bij deze nieuwsbrief zit de link naar de foto’s.  

Daar staan ook de foto’s van het clubkamp van augustus.  
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Afscheid Margriet 

Zaterdag 7 november heeft Margriet bij het clubkampioenschap afscheid genomen. 

Vanwege haar zwangerschap stopt Margriet met lesgeven. Margriet is al jaren 

bekend met gymvereniging VKW. Eerst als gym- en turnlid en sinds enkele jaren als 

trainer van de turnselectie. Margriet bedankt voor je inzet!   

 

Welkom Nienke en Inge  
Vanwege het vertrek van Janien en Margriet zijn we op zoek gegaan naar nieuwe trainers voor de 

turnselectie. En met succes! Zaterdag 14 november is Nienke IJmker gestart als nieuwe turntrainer. Vanaf 

21 november start Inge Santing. Inge verzorgt de lessen op de maandag. Op zaterdag verzorgen Nienke en 

Inge samen de lessen. Nienke stelt zich in deze nieuwsbrief voor. Inge zal zich in de volgende nieuwsbrief 

voorstellen.  

 

Nienke stelt zich voor 

Hoi allemaal,  

Ik ben Nienke IJmker, 22 jaar en woon in Noordscheschut. Sinds 14 november geef ik les 
aan de selectie van VKW. Op mijn 17e ben ik begonnen aan de gymleider 3 cursus van de 
KNGU en vanaf dat moment ben ik werkzaam bij meerdere gymverenigingen. Zelf heb ik 
ook jaren fanatiek geturnd en heb een grote passie ontwikkeld voor deze mooie sport. 
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding in Groningen 
en op dit moment ben ik ook een aantal uur werkzaam als docent LO op het Voortgezet 
Onderwijs.  

Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen met deze nieuwe uitdaging bij gymvereniging 
VKW. Het wedstrijdseizoen zit er aan te komen en ik hoop dat we hier met z’n allen wat 
moois kunnen laten zien! 

Groeten Nienke 
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Twee vacatures bij bestuur ingevuld 

We zijn erg blij dat binnenkort  twee nieuwe bestuursleden gaan starten. Vanaf januari neemt Willemien 

Dermois de rol van secretaris over van Hennie Frederiks.  Hennie Frederiks blijft als algemeen bestuurslid 

tot eind van dit seizoen actief. Begin volgend jaar wordt Diana Speelman ingewerkt in de rol van 

penningmeester. Vanaf juni 2016 neemt ze het stokje over van Klaas Tielken.   

Ook komend jaar blijven we op zoek naar bestuursleden omdat de termijn van enkele bestuursleden dan 

afloopt. 

 

Op dit moment zijn we nog op zoek naar iemand die sponsoren wil benaderen. Deze taak kan buiten het 

bestuur worden uitgevoerd. Wie heeft een paar uurtjes over om de vereniging te helpen? 

 

Algemene ledenvergadering 

In de algemene ledenvergadering van 3 november is de contributie van 2016 vastgesteld op € 31,45 per 

kwartaal gym, freerunning of Move4FUN en € 39,90 per kwartaal voor turnen.  

Ook is het geactualiseerde huishoudelijk reglement vastgesteld, dit is te vinden op onze website onder 

informatief/algemeen.  

Komend seizoen willen we graag extra inkomsten halen uit activiteiten en sponsoring. Hiervoor is de hulp 

van ouders nodig. Ideeën zijn van harte welkom. 

 

Nieuwe site gelanceerd 

De site is vernieuwd! Dennis Venema heeft hier in de afgelopen maanden hard aan gewerkt. De site heeft 

een nieuw ‘jasje’ gekregen. De rubrieken zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Nieuw is de kalender, hierop 

vindt u belangrijke data voor onze gymvereniging.  

De informatie op de site wordt door Erica Luning actueel gehouden. We raden u aan om regelmatig de site 

te bekijken voor nieuwe mededelingen of nieuwsberichten.  Mist u nog informatie op de site of hebt u 

suggesties voor verbetering? Stuur dan een mail naar webmaster@vkwgym.nl. 
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Opbrengst grote clubactie  

Ook dit jaar hebben de leden weer goed hun best gedaan om loten te verkopen. De totale opbrengst is  

€ 2054,40. Deze opbrengst gebruiken we voor activiteiten en nieuwe materialen. Binnenkort wordt de 

groep die de meeste loten verkocht heeft tijdens de les verrast met een kleine attentie.  

 

RWS B wedstrijd 23 januari in Westerbork  

Samen met de gymvereniging van Wijster organiseren we dit seizoen weer een RWS B wedstrijd. Zaterdag 

23 januari is deze wedstrijd. Hillona heeft tijdens de clubkampioenschappen al wat ouders gevraagd om als 

vrijwilliger mee te helpen bij de organisatie van deze dag. Mocht u nog niet benaderd zijn maar wel 

belangstelling hebben om mee te helpen?  Stuur dan een mail naar Hillona via: algemeen@vkwgym.nl.  

Kalender 

Activiteit of gebeurtenis Datum Bijzonderheden 

Turngala Almere 19 december 2015 Almere 

RWS A wedstrijd 9 januari 2016  

RWS B wedstrijd 23 januari 2016 Borkerkoel 

PK RWS A 20 februari 2016  

Open Fries Kampioenschap Freerunning (IFKF) 14 februari 2016 Jubbenga 

RWS C wedstrijd 12 maart 2016  

Kijklessen  6 en 7 april  

RWS B wedstrijd 9 april 2016  

PK RWS B  23 april 2016  

Toestelfinales RWS A en B 21 mei 2016  

RWS C wedstrijd 28 mei 2016  

Tweede deel clubkampioenschappen 2 juli 2016 MFA 

 

Sportieve groet bestuur en leiding gymvereniging VKW 
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