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Woordje van de voorzitter
Esther Kalsbeek heeft met ingang van 1 januari afscheid genomen als voorzitter. Op dit moment is onze
vereniging zonder voorzitter. Het bestuur probeert voorlopig de taken te verdelen maar heeft dringend
versterking nodig. Zie in deze nieuwsbrief het onderwerp van het bestuur.
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Freerunning wedstrijd Jubbega
Voor de freerunningwedstrijd op 11 februari in Jubbega was dit jaar grote belangstelling.
Ook bij onze freerunningleden. Helaas was de inschrijving overschreven daardoor konden
de aanmeldingen van onze vereniging niet meer verwerkt worden. Onze excuses voor alle
freerunningleden die zich aan hadden gemeld. We gaan er volgend jaar voor zorgen dat we
de aanmeldingen heel vroeg aanleveren.
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Freerunning start met een selectie
Melvin heeft al een tijdje bij het bestuur aangegeven dat hij graag met een selectie bij
freerunning wil starten. Melvin en Willemijn hebben bij de lessen een aantal kinderen
geselecteerd die voor de selectie in aanmerking komen. Deze kinderen hebben een brief
gekregen met de uitnodiging voor de selectie. Vanaf 11 maart is gestart met 10 kinderen.
We gaan eind juni de selectie van freerunning evalueren. We wensen de selectie veel
plezier!

Tweede RWS B wedstrijd 11 maart j.l.
Turnwedstrijden Vierkamp RWSB Westerbork
We kijken terug op een zeer geslaagde RWS B wedstrijd op 11 maart j.l.. De Börkerkoel stroomde weer vol
met turnsters uit de regio Drenthe Noord en Oost, maar ook heel veel toeschouwers hebben genoten van
de wedstrijden. KNGU Noord organiseerde in samenwerking met gymverenigingen VKW uit Westerbork en
SGV uit Wijster deze turndag.

Bijna 300 deelnemers in de leeftijd van 8 tot ongeveer 20 jaar turnden een vierkamp op vloer, balk, brug en
sprong. De turnsters deden mee in hun eigen leeftijdscategorie, maar er konden ook punten verdiend
worden voor deelname aan de regionale toestelfinales en periodekampioenschappen later dit seizoen. De
uitslagen van de wedstrijden van 11 maart zijn te lezen op de website van KNGU-Noord:
http://noord.kngu.nl/nl/Uitslagen
Ook bij onze vereniging is er weer geweldig gepresteerd. Iedereen heeft vorderingen gemaakt en weer
ervaring opgedaan in zo’n groot evenement. Daarnaast hebben ook een aantal leden een medaille weten te
behalen: Goud: Romee Engberts (Pupil 1 D1), Esra Engberts (Jeugd 1 D1), Sanne Baas (Senior E). Zilver:
Lotte Wolting (Jeugd 1 D2). Brons: Kirsten Geerlig (Senior F). Daarnaast zijn heel blij met de plaatsing voor
een toestelfinale: Ilse, Edith, Susan, Maite, Esra, Romee, Lotte en Sanne. Gefeliciteerd allemaal!

www.vkwgym.nl

Nieuwsbrief
maart 2017

We zijn geweldig blij met alle hulp die we weer hebben kunnen inzetten om de dag mogelijk te maken!
Juryleden hebben beoordeeld, schaduwjuryleden hebben kunnen oefenen. Bouwers hebben alle toestellen
uit de MFA gehaald. Tellers hebben de uitslagen digitaal verwerkt, cateraars hebben de juryleden, die de
hele dag vrij gebonden zijn aan hun plek, weer voorzien van de nodige drankjes. De muziek wordt vrijwillig
bediend. En een aantal turnleden hebben deze dag geholpen met de nummers voor de verenigingen en de
muziek klaarleggen. Het is niet anders mogelijk dit te organiseren dan dat we het samen doen! Dank allen,
voor deze fijne dag!

Kijklessen begin april
Woensdag 5 april is er weer een kijkles bij de gymlessen. Donderdag 6 april is er een kijkles bij de lessen
Move4FUN en freerunning. Bij start van de lessen kunnen ouders/ verzorgers en andere belangstellenden
op de tribune plaatsnemen om de lessen te bekijken. De kijklessen bij de turnselectie komen dit seizoen te
vervallen omdat de turnsters al veel te zien zijn in de turnwedstrijden waar ze aan deelnemen dit voorjaar.
De turnsters zijn volop bezig met het voorbereiden voor deze wedstrijden. De lessen worden toch enigszins
verstoord door de aanwezigheid van bekenden op de tribune, dat zult u begrijpen, en dat is juist lastig bij
de voorbereidingen voor de wedstrijden.
Volgend seizoen zullen alle groepen weer kijklessen hebben in oktober en april.

Clubkampioenschappen 6 mei
Op 6 mei zullen de clubkampioenschappen plaatsvinden in de MFA van 8.00 tot 13.00 uur. Alle groepen
bereiden een oefening voor. Alle (groot)ouders en familie en vrienden zijn uitgenodigd om al onze
gymtalenten te aanschouwen. Toeschouwers nemen plaats op de tribune.

Clubkamp op 24 en 25 juni
Het clubkamp hebben we om het jaar aan het begin van het nieuwe seizoen. Het nieuwe
seizoen start pas begin september. Daarom hebben we besloten om het clubkamp aan het
eind van dit seizoen te organiseren in het weekend van 24 en 25 juni. De seizoensafsluiting
vervalt daarmee en vervangen we met een seizoensstart in september. Het clubkamp is
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weer op het evenemententerrein naast de sporthal. Het is voor alle leden vanaf groep 3. Het begint op
zaterdag 24 junii om 13.30 uur en eindigt zondag 25 juni om 13.00 uur.

Voorbereiding clubkamp hulp gevraagd
Om het clubkamp te kunnen organiseren hebben we hulp nodig. We zoeken oudere leden
en ouders die willen helpen in de kampcommissie bij de voorbereidingen. En we zoeken
ouders die tijdens het weekend willen helpen met het opbouwen van het kamp en/ of het
begeleiden van de activiteiten. Lijkt het je leuk om te helpen? Geef dit zo spoedig mogelijk
door aan Mirjam Zangtingh, Secretaris@VKWgym.nl.

Van het Bestuur
Beleidsplan 2017 – 2020 beschikbaar
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar het beleidsplan herzien. In het beleidsplan staat beschreven waar
de gymvereniging VKW voor staat en hoe de vereniging ook in de (nabije) toekomst gezond kan blijven door
in te spelen op de omstandigheden. Daarnaast zijn hierin de afspraken vastgelegd over de werkwijze
binnen de vereniging. Hiermee biedt het beleidsplan houvast en geeft het richting voor huidige en
toekomstige bestuursleden, lesgevers en leden. Hierdoor ontstaat een helder beleid met een constante
lijn. Het beleidsplan beslaat een doorlopende periode van 4 jaar. Van dit beleidsplan worden alle
bestuursleden en lesgevenden op de hoogte gesteld. Voor leden is het plan opvraagbaar via de secretaris
(Mirjam Zantingh, secretaris@vkwgym.nl).

Jurycoördinator gevonden
Veerle Nuiten is tot het eind van dit seizoen onze jurycoördinator. Met ingang van het nieuwe seizoen stopt
zij en zal Andrea Bakker haar taak overnemen. Andrea is al betrokken bij het jureren als jurylid. De
jurycoördinator levert de beschikbare juryleden voor de wedstrijden aan aan de turnleiding en houdt
overzicht over de opleidingen van de juryleden. De turnleiding zorgt voor het aanmelden van de turnleden
en juryleden per RWS wedstrijd.
Fijn dat je deze taak op je wilt nemen, Andrea! Heel veel succes in je nieuwe functie.
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Financiële bijdrage voor sportclubcontributie
Bericht van onze gemeente:
Voor financieel minder daadkrachtige gezinnen bestaat er de mogelijkheid om de kinderen te laten
deelnemen aan sportverenigingen. De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen in
de samenleving en dus ook aan een sportclub. Er zijn mogelijkheden om een bijdrage te krijgen voor de
contributie van een sportvereniging. Mensen die in aanmerking komen, kunnen zelf een bijdrage vragen
voor het contributiebedrag via de uitkering voor activiteiten. De gemeente attendeert ons op deze
mogelijkheid. Graag attenderen wij onze leden op deze mogelijkheid.
Om in aanmerking te komen, mag men een netto inkomen hebben tot maximaal 120% van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm. Heeft u drie maanden of langer een laag inkomen en een laag vermogen
en heeft u dit jaar nog geen gebruik gemaakt van de uitkering voor activiteiten? Vraag dan de uitkering
voor activiteiten over 2017 aan.
U kunt te rade gaan bij de Gemeentewinkel voor de voorwaarden of de website www.middendrenthe.nl bij
minimaregelingen /uitkering voor activiteiten.

Margriet Luning stopt als bestuurslid
In december 2013 ben ik in het bestuur gestart. Mijn dochter was al een aantal jaren lid van de
vereniging maar ik had eigenlijk geen idee wat er achter de schermen moest gebeuren om de
vereniging draaiende te houden. Er waren op dat moment onvoldoende bestuursleden en ik
besloot de gok te wagen en me er voor drie jaar voor in te zetten. Daar heb ik geen moment spijt
van gehad! Met heel veel plezier heb ik bijgedragen aan de organisatie van de wekelijkse lessen, de
clubkampioenschappen, seizoensafsluiting, kamp, uitvoering en nog veel meer. Het is echt leuk om daar
met een groep ouders actief mee bezig te zijn. Mijn dochter is sinds vorig jaar september geen lid meer en
mijn termijn is al verstreken dus het is voor mij tijd om het stokje door te geven. Maar de geschiedenis
herhaalt zich. Op dit moment zijn er weer onvoldoende bestuursleden. Rieks is er gelukkig bijgekomen
maar Mirjam Tietema vertrekt in juni. Voor Mirjam (Zantingh), Diana , Janette en Rieks is het dan echt niet
haalbaar om met vier personen alle ballen in de lucht te houden. Dus……. ik daag alle ouders uit om eens na
te denken over een rol in het bestuur. Wat zijn jouw kwaliteiten? Waarmee kun jij de vereniging
versterken? Geef je belangstelling aan en kom deze leuke vereniging en het gezellige bestuur versterken!
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de fijne samenwerking, groeten Margriet Luning
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Dochter Hillona Beugels geboren
We hebben heuglijk nieuws van Hillona Beugels ontvangen. Maura is geboren op 15 januari 2017.
Van harte gefeliciteerd Hillona en heel veel geluk met jouw Maura. Alle gezondheid toegewenst aan jou en
je dochter!
Het kaartje van Hillona hangt in de MFA aan het prikbord.

Kalender
Activiteit

Datum

Bijzonderheden

Start Freerunning Selectie (om de week)

11 maart

MFA

RWS C wedstrijd 1

25 maart

RWS B - PK

8 april

RWS C wedstrijd 2

20 mei

Toestelfinale RWS A/B

10 juni

Clubkampioenschap

6 mei

MFA

Clubkamp

24 en 25 juni

Naast de sporthal

Seizoensstart

9 september

MFA

Sportieve groet bestuur en leiding
PR@vkwgym.nl
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