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Woordje van de vice- voorzitter 

Op dit moment is onze vereniging zonder voorzitter. Het bestuur probeert voorlopig de taken te verdelen 
maar heeft dringend versterking nodig.  

Er zijn volop vacatures. Leuke taken, voor korte inzet en een aantal voor structurele betrokkenheid. 

Het bestuur zorgt voor de aansturing en continuïteit. Betrokken ouders zorgen voor de uitvoering. SAMEN  
maken we de vereniging voor de kinderen een leuke plek om sport te beoefenen, maar ook om sociale 
contacten op te doen. Het sociale aspect is enorm belangrijk voor de kinderen. En niet alleen voor de 
kinderen. Voor de ouders is het sociale aspect van het doen van vrijwilligerstaken ook een verrijking voor 
het sociale netwerk. VKW is namelijk een fijne, gedreven, actieve vereniging. Een leuke club waar de 
betrokken ouders telkens weer laten zien dat je met elkaar de schouders er onder kunt zetten en veel 
plezier beleeft aan het organiseren van de activiteiten voor de kinderen. Zo’n geslaagd clubkamp of de 
geweldige uitvoeringen van de afgelopen jaren; wie wil daar nou niet bij betrokken zijn?!  

Kortom: Vrijwilligers gevraagd!  

En we hebben ook weer een betaalde functie: Als je de juiste papieren hebt voor Freerunningtrainer, dan 
willen we je graag uitnodigen om de taken van Melvin over te nemen. Melvin gaat de lessen op donderdag 
overdragen omdat hij een baan heeft gekregen, maar blijft betrokken bij de selectie. Dank je Melvin voor 
de Freerunningclub die we nu hebben. Dat is mede aan jou te danken.  

In deze nieuwsbrief 

- Binnenkort op het programma 

o Clubkampioenschappen deel 1 op 18 november  

o Freerunninglessen uitgebreid 

o ALV/ workshop Lang Leve de Sportouder op 14 december 

o Univé turngala 

- Activiteiten om op terug te kijken 

o Instuif 9 september 

o Assistentendiploma’s uitgereikt 

- Vernieuwde website nog niet geheel up to date 

- Turnselectie 

- Van het bestuur 

o Grote Clubactie  
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o Vacatures:  

 Freerunningtrainer (bezoldigd) 

 Jurycoördinator 

 Sponsoring (uitvoering) 

 Fondsenwerving 

 Webmaster 

 Kledingverkoop  

 Voorzitter 

o Inventarisatie animo Gym voor Volwassenen/ Fit blijven voor volwassenen 

- Kalender 

 
 
 

Attentie: We hebben nog op voorraad de mooie blauwe 
VKW-sweater, met je eigen naam. Kosten: 30, -- euro.  
Te bestellen bij kleding@vkwgym.nl  
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Clubkampioenschappen Gym 18 november 
 
De clubkampioenschappen zullen dit seizoen weer uit twee delen bestaan. De eerste wedstrijd is in 

november. De tweede in februari. De ouderenselectie begint, dan jongerenselectie, daarna groep 3, 4, 5/6 

en als laatste 7/8/VO. De preciese tijdstippen van de groepen maken we nog bekend via de lessen en 

website.  

Alle leden doen mee aan deze wedstrijden. Je draagt bij wedstrijden altijd het officiële turnpakje van de 

vereniging. 

Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de oefeningen en 

vorderingen van onze leden te zien! Veel plezier en succes gewenst bij jullie trainingen, allemaal. 

 

Freerunning breidt 1 lesuur uit 

De Freerunninggroepen zijn tamelijk vol. We willen daarom na de herfstvakantie 

vanaf 14.30 uur al starten met de freerunninglessen. Je krijgt persoonlijk bericht 

van de trainer als je op een ander tijdstip verwacht wordt dan je nu gewend bent. 

De  

 

ALV en leuke workshop voor ouders/verzorgers 

op 14 december 

We willen graag een leuke ouderavond organiseren met een korte ALV 

voorafgaand. We nodigen een interessante gastspreker uit die een 

workshop met ons gaat doen. Het onderwerp is ‘Lang leve de 

sportouder’.  We zijn allemaal ouders/verzorgers van sportende 

kinderen. Hoe zorg je voor de juiste en prettige aansporing van je 

kinderen. Een leuke, leerzame  en inspirerende avond  Houd de datum 

14 december svp vrij! 

Aanvang van de ALV: donderdag  14 december 2017, 20.00 uur, MFA De Groene Borg 
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Univé Turngala 

Graag willen we weer met belangstellende leden naar het Univé turngala 
in Amsterdam op 29 december. We gaan met eigen vervoer. Maar we 
kunnen de kaarten gezamenlijk bestellen. VKW krijgt korting bij de 
bestelling. Als je het leuk vindt om de turntoppers van Nederland bij 
elkaar te zien en om hun mooiste oefeningen te aanschouwen, meld je 
aan met je ouders, grootouders, etc. Het is een hele happening!  
De kaarten kosten tussen de 25,--, en 50,-- euro. 

 
 

Je kan je aanmelden tot 4 november. Dan doen we de bestelling. 
 
 

Actviteiten om op terug te kijken 

Sportinstuif op 9 september zeer geslaagde seizoensstart 

 

Op zaterdag 9 september is er door bijna 50 kinderen deelgenomen aan de Sportieve Instuif van VKW in de 

MFA. Wellicht heeft het regenachtige weer een beetje geholpen bij de hoge opkomst. Het aantal is een 

flinke toename ten opzichte van het voorgaande jaar. Er waren ongeveer de helft eigen leden, maar dus 

ook flinke belangstelling van kinderen van buiten de vereniging. Het was de bedoeling iedereen een lekkere 

middag bewegen aan te bieden. En om het aanbod van de vereniging onder de aandacht te brengen. Dat is 

gelukt!  

De kinderen konden genieten van een staande mat tegen de muur die veelal bij Freerunning wordt 

gebruikt. Maar ook van de brug met ongelijke leggers wat voor turners en gymleden een gebruikelijk 

toestel is.  De leiding van VKW hielpen alle kinderen op hun niveau met het realiseren van de eigen wensen 

van de kinderen. Salto’s, backflips  en balklopen, alle wensen werden begeleid indien nodig. Kinderen 

inspireerden elkaar en zagen elkaars sport en oefeningen. Het parcours was uitdagend en afwisselend voor 

alle leeftijdsgroepen!  
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De  gemeente Midden Drenthe heeft de gymvereniging financieel ondersteund, omdat de gemeente graag 

een steentje bijdraagt aan het promoten van bewegen. Het was een mooie start van een nieuw seizoen, en 

met een mooi resultaat aan nieuwe leden. We hebben in de eerste weken van dit seizoen zeker al 10 

nieuwe gymleden en freerunners mogen begroeten! Welkom allemaal! 
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Assistenten diploma’s uitgereikt 

Afgelopen seizoen hebben 5 oudere leden hun uiterste best gedaan om assistent te worden. Ze zijn 

inmiddels beloond met een diploma! Begin oktober zijn de diploma's uitgereikt aan Ilse Frederiks, Lotte 

Wolting, Esra Engberts, Maite Vierhoven en bij de Freerunners Daan Hogeling.  

We zijn heel blij als vereniging dat er leden zijn die onze leiding willen ondersteunen. Daar blijven we in 

investeren. De assistenten zullen onder andere hulp gaan verlenen bij de turn- en freerunningselectie.  

 

 

Vernieuwde website nog niet helemaal up to date 

De nieuwe website is in augustus weer flink onder handen genomen om alle veranderingen door te voeren. 

Achter de schermen is er voor de webmaster weer veel veranderd.  Voor de lezers hoort het inmiddels ook 

goed te werken en zijn de onderwerpen weer vindbaar. Maar we krijgen nog regelmatig opmerkingen van 

lezers dat informatie niet up to date is. Dank daarvoor! We doen ons best de gegevens zo snel mogelijk aan 

te passen naar de recentste informatie. En aanvullingen en opmerkingen blijven welkom. PR@VKWgym.nl 

Selectie Turnen 

In vakanties alleen de eerste zaterdag les  

We bedanken jullie voor je inzet en 

wensen je  veel plezier toe met jullie 

activiteiten als trainersassistent bij 

VKW Gym! 

 

 

Daan Hogeling ontbreekt op de foto. 
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De selecties trainen op een zaterdag. Bij de vakanties is er 1 zaterdag dat er getraind wordt. Vanaf de 
herfstvakantie 2017 is dat de eerste zaterdag van de vakantie dat er een training is. De zaterdag aan het 
einde van de vakantie is er GEEN les. 
 

Afwezigheid melden 
Hierbij nogmaals aandacht voor de werkwijze bij afwezigheid bij de turnselectie: Als je niet aanwezig kan 
zijn, meld je dat svp bij de leiding: 
Inge 06 5244 6283 
Nienke 06 505 426 29 
 

Oefenstof 
De turnsters zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen van de wedstrijden. De oefenstof staat op 
video. De kinderen hebben de oefenstof thuis ontvangen en kunnen deze al doornemen. Je kan flinke 
stappen maken als je ter voorbereiding van de trainingen de oefenstof al hebt bestudeerd en uit je hoofd 
geleerd. 
 

Juryleden 
De huidige juryleden zijn opgeleid voor TD1. Inmiddels zijn veel van onze turnsters deelnemend aan de  
TD2-wedstrijden. Dat betekent dat we veel behoefte hebben aan ouders die weer door willen gaan met de 
bijeenkomsten om opgeleid te worden voor jurylid TD2. Een TD2 –cursus bestaat uit  4 of 5 avonden 
praktijk + een theoretisch gedeelte digitaal. Begin 2018 wordt het weer aangeboden. De cursus wordt 
vergoed door de vereniging. Als we veel ouders hebben die willen jureren bij de wedstrijden dan kunnen 
we elkaar afwisselen! En als je toch al aanwezig bent in de sporthal om naar je kind te kijken, is het een 
win-win-situatie, omdat de kansen groter zijn dat meer kinderen kunnen deelnemen aan de wedstrijden , 
bij grotere deelname van jurerende ouders. 
 

 

Van het bestuur 

Grote club actie  

Dank je wel, alle leden , die hun uiterste best hebben gedaan om veel loten van de Grote Clubactie te 

verkopen. Vele vrienden, familie en buurtgenoten hebben ons gesponsord. Denken jullie er aan de boekjes 

in te leveren? Bij Oldekamp 24. 
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Vacatures 

Er zijn veel vacatures. Het gaat o.a. om Jurycoördinatie , Sponsoring en Decorbouw (tbv uitvoering), 

Fondsenwerving (structureel), Webmaster, Kledingverkoop, voorzitter, juryleden TD2. Hieronder lichten we 

een aantal (vrijwilligers)taken toe: jurycoördinator, hulp bij uitvoering en webmaster. Daarnaast gaf ook 

onze Freerunningtrainer aan een andere baan te hebben. We zijn per direct op zoek naar een vervanger 

voor Melvin. Dit is natuurlijk een functie met vergoeding. 

Voor informatie en aanmeldingen: PR@VKWgym.nl en Secretaris@vkwgym.nl 

 

Jurycoördinator gezocht 

Onze trainster Inge Santing heeft op dit moment alle jurycoördinator-taken op zich genomen. Dit is veel 

werk voor haar en graag willen we de taken weer splitsen, zodat Inge weer haar deel zal doen:  de 

turnleiding zorgt voor het aanmelden van de turnleden en juryleden per RWS wedstrijd. We willen graag 

dat 1 van de ouders overzicht houdt over de juryleden en hun inzet coördineert. De jurycoördinator levert 

de beschikbare juryleden voor de wedstrijden aan aan de turnleiding en houdt overzicht over de 

opleidingen van de juryleden.  

Het is een leuke functie en als je al betrokken bent bij een turnend kind, is het wellicht een leuke taak. 

Verwachte tijdsinvestering 2 uur per week. Tijdens wedstrijdweken wellicht 4 uur per week. 

 

 

Voorbereiding uitvoering: hulp gevraagd 

Om de uitvoering aan het eind van het seizoen te kunnen organiseren hebben we hulp nodig. We zoeken 

oudere leden en ouders die willen helpen in de decorcommissie bij de voorbereidingen en die de 

sponsoring en verloting willen organiseren (ondernemers benaderen). Zou je willen helpen op de avond 

zelf, als bouwer of iets anders, dan horen we dat graag. Lijkt het je leuk om te helpen? Geef dit zo spoedig 

mogelijk door aan Mirjam Zangtingh, Secretaris@VKWgym.nl.  

Zeer veel verschillende taken dus ook verschillende verwachte tijdsinvestering per taak (oplopend van 2 uur 

per week bij de start tot 5 uur per week, vlak voor de uitvoering). 

mailto:PR@VKWgym.nl
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Webmaster 

Onze webmaster Erica Luning houdt er mee op na een periode van 3 jaar. We hebben dus een leuke functie 

vrij om in te kunnen vullen door een vrijwilliger. Je krijgt de artikelen aangeleverd die je kan plaatsen op de 

website. Je onderhoudt het contact met de bouwer van de website als er aanpassingen achter de schermen 

nodig mochten zijn.  Verwachte tijdsinvestering zo’n 3 uur per week.  

 

Inventarisatie gym voor volwassenen 
We zouden heel graag binnen onze vereniging ook weer aanbod willen creëren voor volwassenen. Gym is 

een hele brede lichamelijke activiteit: je gebruikt al je spiergroepen en je wordt overall sterker en blijft 

fitter. 

We willen heel graag van de volwassen betrokkenen bij VKW vernemen of er animo is voor zo’n gymles. 

Voor 20-ers, 30-ers, 40-ers, 50-ers, ……. Enz. Als je maar tot doel hebt aan je fitheid te willen werken! Meld 

je svp aan als je interesse hebt en maak reclame in je omgeving om een grotere doelgroep te bereiken. Dan 

kunnen we overwegen of we een uur extra per week zullen laten inplannen in de MFA. We hebben al 

reacties mogen ontvangen! Dus meld je aan voor een gezellig uurtje Total Work out/ Fit voor Volwassenen/ 

Gezond en fit blijven voor volwassenen. We weten de naam van het trainingsuur nog niet, maar het is in 

alle gevallen een investering in jezelf! Doe mee als VKW ook jou beweegt! 

 
 
Kalender 

Activiteit  Datum Bijzonderheden 

Turntraining in de vakantie 21 oktober Eerste zaterdag van de vakantie 

Clubkampioenschappen gym 18 november MFA 

Freerunning Jubbega   10, 11 februari 2018 Binnenkort aanmelden! 

Turnselectie op 25 november (intocht Sint) 25 november Alle trainingen gaan door 

Voorbereidingen Uitvoering Oktober, november, e.v. Meld je aan als vrijwilliger! 

ALV 14 december MFA 

Univé Turngala 29 december  Aanmelden tot 4 november 

Clubkampioenschappen 2
e
 deel en gezellige 

doemiddag 
17 februari 2018: 8.30 uur tot 17.00 MFA 
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Uitvoering 14 juli 2018 Sporthal Börkerkoel 

Einde seizoen, laatste les gym 18 juli 2018 MFA 

Einde seizoen, laatste les freerunning 19 juli 2018 MFA 

Einde seizoen, laatste les selecties freerunning 
en turnen 

21 juli 2018 (eerste zaterdag van 
vakantie) 

MFA 

 

 

Sportieve groet bestuur en leiding  

PR@vkwgym.nl 


