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Woordje van de “voorzitter”

Het nieuwe jaar is alweer bijna drie weken oud wanneer deze nieuwsbrief de deur uitgaat. Dan hoor je niet
meer iedereen een heel goed nieuwjaar toe te wensen. Toch wensen we, en hopen we vooral dat we er
met z’n allen weer een heel sportief, gelukkig, gezond en gezellig jaar van maken met leuke wedstrijden,
activiteiten, en alles wat we nog op de planning hebben staan voor het komende jaar!
Goed nieuws is dat we een aantal vacatures die we hadden binnen het bestuur en commissies hebben
opgevuld, en we een nieuwe voorzitster hebben waar we heel blij mee zijn! Ze zal zich in deze nieuwsbrief
aan jullie voorstellen. In de volgende nieuwsbrief zullen we een overzichtje plaatsen van wie doet wat.
Laten we van 2018 een fantastisch gymnastisch jaar maken!

Voorstellen nieuwe voorzitster

Hallo, mijn naam is Elena Slot.
Eind vorig seizoen werd ik gevraagd om het bestuursteam te versterken en in juli
2017 begon ik mijn werk bij het bestuur VKW gym als een algemeen lid. Ik
kom oorspronkelijk uit Rusland en ik woon inmiddels al ruim 10 jaar met veel
plezier in Westerbork met mijn man Marco en zoon Mischa, die vanaf zijn 2-de jaar
een lid is van VKW.
Ik hoop zo een nieuwe ervaring op te doen bij een sportvereniging en eventueel
met mijn nieuwe input VKW te kunnen verrijken.

Clubkampioenschappen Gym  zaterdag 17 februari

De clubkampioenschappen Gym bestaan dit seizoen weer uit twee delen. De eerste wedstrijd is op 18
november geweest. De tweede wedstrijd is op 17 februari 2018.
Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn wederom van harte uitgenodigd om ook deze tweede
wedstrijd weer in even zo groten getale te komen kijken en de vorderingen van onze leden te zien!
Veel plezier en succes gewenst allemaal bij jullie trainingen, de komende weken! In de  bijlage krijgen jullie
meer info over de clubkampioenschappen.
Let op, wanneer je bij de turnselectie zit dan doe je mee met de selectie en niet met je eigen
woensdaggroep.
Denk er ook aan om je lange haar in een vlecht, staart of knot te doen. Het mag niet los hangen.
Zorg dat je een half uur van te voren aanwezig bent ivm warming up en eventuele inloop van het
programma!
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Zwemuitje naar Aquarena Emmen zaterdag 17 februari

Als vereniging willen we zo nu en dan ook wat andere leuke activiteiten doen met de leden en daarom leek
het ons leuk om met alle leden te gaan zwemmen in Emmen bij zwem- en golfslagbad Aquarena.
Lees meer over dit leuke uitje in de bijlage en geef je snel op!

Open Friese kampioenschappen Free running
De Free runners kunnen deelnemen in Jubbega op 10 en 11 februari ‘18
Bij het Iepen Frysk Kampioenskip Freerunning (IFKF)

Op www.ikfk.nl kun je er meer over lezen, het programma bekijken en
je opgeven. Let even goed op bij welke categorie je mee wilt/kunt doen
(leeftijdsgebonden) en doe het snel want vol is vol!

Attentie: We hebben nog mooie blauwe VKW-sweaters met je eigen
naam op voorraad. Kosten: 30, -- euro.
Tijdens de clubkampioenschappen is er de mogelijkheid om ze te passen en te
bestellen.
Ook liggen er sweaters voor de free runners waarop ook je eigen naam komt te
staan.
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Inventarisatie gym voor volwassenen

Gym is een hele brede lichamelijke activiteit: je gebruikt al je spiergroepen en je wordt overal sterker en
blijft fitter.
We willen graag op de dinsdagavond vanaf 19.30/20.00 uur laagdrempelige gymlessen aanbieden voor
volwassenen.
 De wensen zijn vooral om met toestellen iets te doen. De lessen zullen gegeven worden door onze
trainster Willemijn de Noord.
We hebben al een paar aanmeldingen maar hebben nog een aantal deelnemers nodig om het op te starten.
Voor de duidelijkheid: we mikken op een doelgroep van 20 tot 70 jaar! Voel je niet te oud of te jong.
Meld je aan op PR@vkwgym.nl voor een gezellig uurtje Total Work out/ Fit voor Volwassenen!

Van het bestuur

*Freerunning
Zoals inmiddels bekend zijn we helaas gestopt met de freerunningselectie.
Hiermee hebben we ook afscheid genomen van onze freerunning trainer Melvin.
We bedanken hem voor al zijn inzet.
We hebben er vertrouwen in dat Willemijn en Inge de lessen uitdagend en leerzaam maken zodat iedereen
aan zijn/haar trekken komt.
Mocht de toekomst uitwijzen dat er weer een nieuwe selectie opgestart kan worden dan zullen we zeker
de mogelijkheden gaan bekijken.

*Whats app groepen
Om u in de toekomst nog beter te kunnen informeren willen we graag per groep een whats app groep
opstarten. Deze app groep wordt gebruikt voor bijv. het melden dat een les uitvalt ivm ziekte van een
trainster of voor andere dringende zaken. Het is geheel vrijwillig om deel te nemen aan deze groepen. Deze
week hangt er op het prikbord in de gang een lijst waarop u zich kan aanmelden voor de whats appgroep.
Graag met telefoonnummer, naam van het kind en in welke groep het kind zit.
U kunt zich ook aanmelden via PR@vkwgym.nl  ook hier onder vermelding van naam, telefoonnummer en
groep waar het kind in zit. Heeft u kinderen in meerdere groepen dan graag alle kinderen/groepen
doorgeven.
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Activiteiten om op terug te kijken:
Algemene Leden vergadering 14 december 2017

*Contributie seizoen 2017/2018
Goed nieuws! We hebben besloten om dit seizoen  de contributie gelijk te houden aan afgelopen jaar.
Dankzij een aantal meevallers (o.a. gote clubactie) hebben we dit kunnen realiseren en hoefde er niet
verhoogd te worden. Een goede stimulans om volgend jaar te proberen dit bedrag in ieder geval te
evenaren!

*Workshop “lang leve de sportouder”
Na de ALV hadden we een boeiende workshop over het gedrag van ouders tijdens een wedstrijd/training
en de mogelijke reacties van het sportende kind. Aan de hand van stellingen die eerst voorgelegd waren
aan de kinderen en later aan de ouders kwamen enkele interessante uitkomsten naar voren.
Een overzicht hiervan komt te hangen op het prikbord in de gang zodat iedereen het eens op z’n gemak kan
bekijken. Tijdens de clubkampioenschappen zijn de uitkomsten van jullie eigen kinderen te verkrijgen bij
Elena.

Kalender

Activiteit Datum Bijzonderheden

RWS B Wedstrijd 2e Exloërmond
RWS A Wedstrijd Hoogeveen

RWS A Wedstrijd Dwingeloo
Free running open kampioenschap Jubbega
Clubkampioenschappen gym deel 2
Zwemuitje Aquarena Emmen

RWS B Wedstrijd Assen
RWS A Wedstrijd Assen
PK RWS B Wedstrijd Meppel
PK RWS A Wedstrijd Hoogezand
Toestelfinales RWS A en RWS B

20 januari 2018
27 januari 2018

10 februari 2018
10/11 februari 2018
17 februari ’s ochtends
17 februari ’s middags

10 maart 2018
31 maart 2018
7 april 2018
14 april 2018
9 juni 2018

MFA
Opgave via PR@vkwgym.nl
Zie bijlage

Sportieve groet, Bestuur en Leiding Vkw gym
PR@vkwgym.nl

` QUmVefefllglflg Nieuwsbrief
Januari 2018

Activiteiten om op terug te kijken:

Algemene Leden vergadering 14 december 2017

*Contributie seizoen 2017/2018

(hmmm

f 2359,10
u/rgereikx aan; V. z .. f Gym". verenig. viughem En Kmhiwestevbmk

x

te w

Goed nieuws! We hebben besloten om dit seizoen de contributie gelijk te houden aan afgelopen jaar.
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