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Afronding van het seizoen 2016-2017. 

 

Experiment Freerunning Selectie succesvol 

 

De selectie Freerunning heeft een goede proefperiode gehad afgelopen 

maanden. De kinderen, ouders en leiding zijn enthousiast en willen graag 

doorgaan. Het bestuur heeft daarom besloten dat VKW Gymvereniging vanaf 

september a.s.  een Selectie Freerunning zal hebben. De kinderen die in 

aanmerking komen worden door de leiding uitgenodigd om deel te nemen. 
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Er zijn kinderen bij de Freerunners die meer uitdaging willen en aankunnen volgens de leiding. Zij werken 

aan een eigen individueel leerplan en ze willen graag meedoen aan wedstrijden. Er is een groep van 11 

kinderen die 1 ½ uur extra trainen om de 2 weken. De begeleiding is door Melvin Greveling. 

De kinderen waarderen het zeer dat ze zelf kunnen bepalen of ze de wallspin, wallflip, dubbele monkey of 

backflip willen oefenen. Ze kunnen net zo lang doorgaan met een oefening totdat ze het af kunnen 

strepen van hun lijstje. Heel soms is er binnen zo goed geoefend, dat ze het buiten ook aandurven om de 

trick uit te voeren. De basis voor de training Freerunning is veel conditie- en krachttraining voor polsen 

en schouders met speciale aandacht voor hoe je moet steunen. 

Veel plezier Freerunners en succes met jullie trainingen.  We hopen dat je dan ook net zoveel plezier hebt 

in de wedstrijden en dat je daar ook resultaten zult boeken. We zien uit naar een langdurig voortbestaan 

van de Freerunning Selectie. 
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Foto’s zijn alleen voor ons eigen gebruik, dus deel deze niet op Sociale Media. 

 
 
   

Clubkamp 24 en 25 juni 

Het clubkamp in het weekend van 24 en 25 juni is een groot succes geweest. De tenten moesten in 

natte omstandigheden opgezet worden en we hebben dit keer meer in de sporthal gedaan dan 

voorheen, maar het parcours met de sloopauto, de spelletjes in het bos, de LiveSize Bingo en het 

slapen in de grote tenten waren natuurlijk geweldig! De kinderen hebben weer heel wat vriendjes 

gemaakt doordat ze in gemengde groepen met elkaar werden ingedeeld.  
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De verrassing voor juf Linda is ook zeer geslaagd! We hebben haar echt kunnen verrassen want er is 

niemand die haar stiekem iets verklapt heeft. Iedereen ongelooflijk bedankt voor de prachtige 

tekeningen en verhalen die je voor juf Linda hebt gemaakt. Ze was er ontzettend blij mee! 

En Linda, jij bedankt voor al jouw jaren geweldige inzet voor onze vereniging! We zijn blij met jou! 

 

De foto’s van het kamp zijn terug te vinden in het via mail gestuurde Flickrbestand. 

 

 

Juf Linda verrast/ Iedereen had plezier van het Freerunningparcours. De sloopauto was een verrassing voor allen 

 

Lessen Move 4 Fun stoppen 

Veel kinderen hebben afgelopen seizoen met veel plezier deelgenomen aan Move 4 Fun. Echter, het aantal 

deelnemers is de afgelopen maanden nogal teruggelopen. Het bestuur moest een afweging maken over het 

continueren van de Move 4 Fun- les of in plaats daarvan een andere doelgroep te gaan bedienen. 

Het bestuur heeft besloten lessen te gaan verzorgen voor de doelgroep 4 tot 6 jarigen. Dit betekent dat de 

lessen Move 4 Fun na dit seizoen niet gecontinueerd zullen worden. 
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De kinderen ouder dan 6 jaar kunnen deelnemen aan de gymlessen of Freerunninglessen. We hopen jullie 

te verwelkomen bij de andere lessen die VKW- gym aanbiedt. 

 
 

Nieuwe Website 

De nieuwe website is in de lucht. Niet alles is nog up to date gemaakt. Zo snel mogelijk worden 

nieuwsbrieven, foto’s, mededelingen over de lessen en groepsindelingen daar geplaatst. Probeer het deze 

zomer uit!  

 

Verkoop blauwe VKW - truien  

Vind jij de blauwe VKW- truien met een capuchon ook zo mooi? Zeker met je eigen naam erop! Voor de 

Freerunners zijn ook truien aangeschaft. Het zou leuk zijn als er op de freerunwedstrijden volgend seizoen, 

ook VKW-truien te zien zijn. Je past bij Hilda van der Helm de juiste truimaat en geeft de juiste spelling van 

je naam. Hilda zorgt dan voor het juiste drukwerk van je naam. Een VKW- trui met naam erop kost 30,-- 

euro. 

Informatie via PR@VKWgym.nl 

 

Van het Bestuur 

Email-adressen up to date 

We hebben de laatste tijd gemerkt dat niet alle leden de informatie van het bestuur ontvangen. Houd svp 

je email-adres up te date. Heb je het vermoeden dat je niet goed geregistreerd staat bij ons, stuur svp een 

mail naar PR@VKWgym.nl. Bij voorbaat dank. 

Jurycoördinator gezocht 

Veerle Nuiten is tot het eind van dit seizoen onze jurycoördinator. Met ingang van het nieuwe seizoen stopt 

zij. Wie neemt haar taak over? De jurycoördinator levert de beschikbare juryleden voor de wedstrijden aan 

mailto:PR@VKWgym.nl
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(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. 

 

Selectie Turnen: afmelden bij afwezigheid 
 
Graag attenderen we ouders erop dat de leiding van de turnselectie Inge en Nienke geïnformeerd dienen te 
worden bij afwezigheid van de leden. Als de kinderen een keer niet kunnen turnen op maandag of zaterdag 
meldt u dit bij Nienke Ijmker 0650542629 en/of Inge Santing 0652446283. 
 
Dank voor de medewerking! 
 
 

Selectie Turnen: Hulpouders bij activiteiten 
 
We zijn een vereniging met een zeer actieve turnselectie. Bovendien een goed presterende turnselectie 
afgelopen seizoen. Daar zijn we heel trots op. 
 
Omdat we zo actief zijn en het onze leden ook gunnen dit te behouden hebben we hulp nodig van de 
ouders. Jullie weten dat we juryleden leveren voor de wedstrijden en dat we zelf wedstrijden organiseren. 
Bij het zelf organiseren zijn dan naast juryleden ook bouwers, cateringhulp, tellers en organisatoren nodig. 
Vervolgens rijden er ouders naar de wedstrijden. 
Aanwezig zijn is vooral gezellig, maar ook geweldig om de leden sportief te zien groeien. 
 
Daarbij komt de hulpvraag van de bond  KNGU. Zoals je weet is KNGU ook afhankelijk van vrijwilligers bij 
het organiseren van wedstrijden. KNGU hanteert de regel: hoe meer deelnemende turnsters van een 
vereniging, hoe meer juryleden van die vereniging. Om geen deelnemers te hoeven weigeren, willen we 
natuurlijk zoveel mogelijk juryleden opleiden.  Meld je aan svp! 
 
Zoals te zien zijn er veel hulpouders benodigd. We zullen regelmatig een verzoek doen om vrijwilligers. We 
wensen dan vooral veel toestemmers te treffen.  
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Vooruitblik naar het nieuwe seizoen 

 

Groepsindeling 
 
De kinderen zijn weer een jaartje ouder en de gym- en freerunningleden schuiven daardoor mogelijk weer 
een groep op en krijgen daardoor een andere lestijd. Voor de turnleden is de verdeling: Proefselectie / 
Selectie 1 en Selectie 2. Leiding en bestuur informeren je als je in een andere groep geplaatst gaat worden. 
De groepsindeling en lestijden staan later deze zomer op de website VKWgym.nl/Informatie. 

 

NIEUW bij VKW ! 

Bewegen op muziek voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 

Voor de doelgroep van 4  t/m 6 jaar zal VKW Gym een extra soort les gaan aanbieden vanaf het nieuwe 
seizoen: Bewegen op muziek!  De lessen op de woensdag zitten redelijk vol en we verwachten dat een 
aanbod op de donderdag een aanvulling is voor kinderen die niet op woensdag kunnen sporten.  
 
Bewegen en plezier staan voorop in deze les en is voor iedereen van 4 t/m 6 jaar. 
Een belangrijk onderdeel van deze les is het ontdekken en vergroten van de fysieke mogelijkheden; 
Dat houdt in dat er oefeningen op muziek worden gegeven zodat je wordt uitgedaagd om te bewegen. 
Op deze manier werk je o.a. aan: kracht, conditie, lenigheid, creativiteit en muzikaliteit. 
Er worden opdrachten gegeven om te leren samenwerken, te improviseren ( het zelf bedenken van 
bewegingen),  te bewegen met materialen zoals: kranten, ballen en linten of om een korte dans te leren 
onthouden. 
 
Heb je zin om te ontdekken hoe en wat je allemaal kunt bewegen op muziek en dat samen met een boel 
plezier, dan zie ik je graag in deze les! De les wordt gegeven door Willemijn de Noord. 
 
De les begint op donderdag  7 september van 14.15 tot 15.00 uur in de gymzaal van het MFA. 
 

9 september 2017 sportieve instuif in de sportzaal van MFA  
 
Gymvereniging VKW nodigt alle leden uit om zich zaterdagmiddag 9 september te komen uitleven op een 
uitdagend toestellenparcours in de MFA, samen met alle vriendjes en vriendinnetjes.  
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Je kan bijvoorbeeld ervaren hoe een warming up van freerunning kan zijn. Je kan proberen om diverse 
salto’s te maken. En weet je niet precies hoe het moet? Er zijn die middag drie ervaren trainers van 
gymvereniging VKW die alle  kinderen helpen met dat wat je graag eens wil proberen!  
Kinderen kunnen ervaring opdoen met het brede lesaanbod van gymvereniging VKW. Deze middag is voor 
onze leden een mooie kans om hun vriendjes en vriendinnetjes de VKW-sfeer te laten meebeleven.  
Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn welkom van 13.00 – 14.30 uur. Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich 
tussen 15.00 – 16.30 uur in de sportzaal uitleven . De entree is €1,50; aanmelden is niet nodig. 
 

Hulpouders gezocht 
 
Be the difference! Be that volunteer! 
 
 
Zoals alom bekend, is het tegenwoordig voor verenigingen een uitdaging om alle taken uit te voeren om 
een vereniging draaiende te houden. Er zijn veel vrijwilligers nodig. Voor een vereniging als de onze waar 
jeugdleden zijn, is dat nog eens extra lastig. De vrijwillige taken worden immers vooral door de ouders 
uitgevoerd en niet door de leden zelf. En dan hebben we nog niet eens een bar met bardienst! 
 
De vereniging draaiende houden is bij onze gymvereniging óók: heel veel leuke activiteiten aanbieden aan 
onze leden! We vatten onze bezigheden niet beperkt op door alleen gymlessen aan te bieden zodat de 
kinderen lekker bewegen. We willen ook iets extra’s bieden. En we willen zeker ook zo regelmatig mogelijk 
de kinderen laten tonen wat ze hebben bereikt aan hun belangstellenden. 
 
We doen een uitvoering, we hebben de clubkampioenschappen, een kamp, een instuif. Levendigheid in de 
brouwerij, wedstrijden,  promotie. Zo gedurende een seizoen zijn er veel activiteiten. Dat betekent 
toestellenopbouwers, fondsenwervers, kledingverkopers, kledingbewaarders, cateraars, schrijvers, 
penningenbeheerders, decorbouwers ,  muziekbedieners, tellers, juryleden, organisatoren, fotomakers, 
lootjesverkopers, koffieschenkers, coördinatoren,  bedenkers, chauffeurs, enz. enz. 
 
U begrijpt waar we naar toe willen: we hebben jullie hulp nodig. Graag hierbij het verzoek aan alle ouders: 
geef aan waar je graag bij zou willen helpen, en vooral zeg JA als we je benaderen voor een bijdrage aan 
een activiteit. We hopen de komende jaren heel vaak te horen: JA, ik wil! 
Het eenvoudigst zou zijn een jaarplanning te maken zodat iedereen tijdig weet waar een bijdrage gewenst 
is en waar je ingedeeld wordt. 
 
Dank voor jullie inzet! Geef alsjeblieft aan waar je interesse ligt. En geniet vooral van wat onze kinderen  
ons laten zien, als ze bezig zijn met waar ze lol in hebben. 
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Kalender 

Activiteit  Datum Bijzonderheden 

Eerste lessen Freerunning Selectie en 
Turnselectie 

Zaterdag 2 september MFA 

Start gymlessen  Woensdag 6 september MFA 

Start Freerunning Donderdag 7 september MFA 

Start Bewegen op muziek voor 4-6 jarigen Donderdag 7 september MFA 14.15 tot 15.00 uur 

Feestelijke seizoensstart / Instuif Zaterdag 9 september  MFA   

- Groepen 1 t/m 4 van de basisschool 13.00 tot 14.30 uur Kosten 1,50 per kind 

- Groepen 5 t/m 8 van de basisschool 15.00 tot 16.30 uur Kosten 1,50 per kind 

 

Sportieve groet en fijne vakantie! Bestuur en leiding  

PR@vkwgym.nl 

 

mailto:PR@vkwgym.nl
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OVERIGE FOTO’S ZIE HET FLICKR-BESTAND VIA MAIL VERSPREID. 
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