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Extra nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief omdat er veel nieuws te
vermelden is!
*Zwemmen in Aquarena
*Programma Clubkampioenschappen
*Nieuwe indeling taken bestuur en commissies
*Vacature turntrainer/ster
*Jurycursus TD2
*Info avond ouders turnsters
*Zomerkamp gym/free running/dans
*Training voorjaarsvakantie

Zwemmen in Aquarena

Aanstaande zaterdag gaan we na de clubkampioenschappen met elkaar  zwemmen
bij Aquarena. Hiervoor kon/moest je je opgeven via pr@vkwgym.nl Dat hebben jullie
massaal gedaan! We gaan met 70 personen naar Emmen.
We verzamelen om 13.00 uur bij de MFA en zodra de clubkampioenschappen zijn
afgelopen vertrekken we met auto’s naar het zwembad.
De ouders die mee gaan rijden krijgen via de mail bericht.
Let op! Zorg ervoor dat je je middageten al hebt gegeten voordat we naar het
zwembad gaan.
Bij het zwembad krijgt iedereen aan het einde van de middag patat met een snack.
Ranja staat onbeperkt voor ons klaar.
Het zwembad is om 16.45 uur gesloten. Daarna gaan we nog met elkaar een ijsje
eten en rond 17.15 uur vertrekken we weer richting Westerbork.
Alle kinderen t/m gymgroep 6 en freerunning groep 3 moeten door een ouder
opgehaald worden bij de MFA, tenzij van te voren door ouders is aangegeven dat
het desbetreffende kind alleen naar huis mag gaan.
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Clubkampioenschap
Zaterdag 17 Feb. 2018 in de MFA

7.30 uur Deur open en opbouw

7.45 uur Warming up turnsters/aanvang jury

7.55 uur Opening clubkampioenschappen

8.00 uur Start wedstrijden ouderenselectie

9.15 uur Start wedstrijden jongerenselectie

10.30 uur Korte pauze + prijsuitreiking selectie

10.45 uur Start wedstrijden groep 7/8 en VO

11.30 uur Start wedstrijden groep 5/6

12.00 uur Korte pauze + prijsuitreiking groep 7/8 en VO

12.15 uur Start wedstrijden groep 3/4

12.45 uur Prijsuitreiking groep 5/6 en 3/4

13.00 uur Einde/verzamelen zwemuitje

Let op: de wedstrijden kunnen mogelijk eerder starten. Zorg dat je minimaal een
half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.
Je gymt/turnt in het officiele gympakje van VKW.
Lang haar draag je in een staart of vlecht.  Let ook op dat je onderbroek of hemd
niet zichtbaar is, met wedstrijden krijg je hier minpuntjes voor.
Als je in de selectie traint doe je de clubkampioenschappen mee met de
ouderen/jongerenselectie. Dus niet in je woensdaggroep!
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Nieuwe bestuurstaken en commissieleden

Na flink lobbyen bij ouders kunnen we gelukkig melden dat (bijna) alle taken van het
bestuur en de commissies weer zijn bezet.

Janette Kinds (PR en communicatie)  en Hilda v/d Helm (kleding)gaan ons per 1 april
verlaten. Wij danken hun voor hun inzet van de afgelopen jaren.

Elena Slot Voorzitster
Mirjam Zantingh Secretaris en vice-voorzitster
Diana Speelman Penningmeester en ledenadministratie
Mireille Lapré  PR en Communicatie
Rieks Booij Algemeen lid
Janette kinds   Algemeen lid (tot 1 april)

Lianne Vredeveld Kleding (per 1 april)
Hans Weggemans Webmaster
Geralda Meijers Sponsoring
Andrea Bakker Beheer trainingspakken/vlaggen
Rozemarijn Spoel Fotograaf

We zijn nog op zoek naar een algemeen lid. Een man heeft onze voorkeur. Dus voel
je je betrokken bij de gymvereniging en vind je het leuk om samen met ons bezig te
zijn voor de vereniging, meld je dan bij één van ons.
Tijdens de clubkampioenschappen loopt het voltallige bestuur rond, dus heb je
vragen schroom niet om ons aan te klampen!
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Vacature turntrainer/ster

Zoals jullie inmiddels weten gaat turntrainster Nienke ons per 1 maart verlaten.
We hebben op meerdere plaatsen een vacature uitgezet voor een trainster en
hopen snel een nieuwe trainster/trainer te mogen verwelkomen.
Weet of kent u iemand, vergeet dan niet hem/haar te tippen. De vacature staat ook
op de website.

Jurycursus TD2

Gelukkig hebben we 4 TD1 juryleden  die de jurycursus TD2 willen gaan doen.
Woensdag 21 feb. beginnen ze met de eerste les.
Wat niet wil zeggen dat we er nu zijn, we kunnen altijd nog meer juryleden
gebruiken.
Lijkt het je leuk om 1 of meerdere keren per jaar een wedstrijd te jureren dan
nodigen we je van harte uit om je te melden. Wil je er eerst meer over weten? Je
kunt altijd even vragen.

Infoavond voor ouders van turnsters (en andere
geïnteresseerden)

In mei willen we een info avond organiseren voor de ouders van turnsters en andere
geïnteresseerden, om uitleg te geven over het turnen zelf, hoe gaat het bij een
wedstrijd, hoe en waarop worden de cijfers gebaseerd, hoe gaat nou dat jureren,
waar moet je op letten, wat leren we tijdens de lessen, hoe zit het met de
verschillende niveaus etc. In de volgende nieuwsbrief volgt meer info en de datum.
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KNGU ZOMERKAMP 

De KNGU Zomerkampen organiseert in de bossen van Beekbergen elke zomer zeven
weken Zomerkamp voor kinderen tussen de 6 en de 18 jaar. De weken die in het
teken staan van plezier, dansen, zingen, gymmen, freerunning, waterspelen,
bosspelen, griezeltochten, vrienden maken, kampvuur en nog veel meer!

Je kan dus op kamp samen met al je vriendjes en vriendinnetjes. Op Zomerkamp
beleef je samen een heel groot avontuur. Gezellig met z'n allen slapen en keten in
een grote tent. Voor elke leeftijdsgroep is er een gaaf programma.

Ben je 8 jaar of ouder en ben je gek op gymmen, dansen of freerunning? Dan kun je
je opgeven voor extra gym-, dans- of freeruntrainingen. Je gaat dan tijdens de week
niet alleen leuke spelletjes doen, maar gaat ook nog eens elke dag de turnhal of
dansstudio in.

Kijk op www.zoka.nl voor meer info

Training voorjaarsvakantie
Let op: de turntraining van zaterdag 24 februari wordt samengevoegd omdat er een
aantal turnsters afwezig zijn.  Wel wordt er een uur langer getraind.
De training start om 8.30 uur tot 11.30 uur.
Alle andere turn,- gym en free running lessen hebben een weekje vakantie.

Fijne vakantie allemaal!
           Sportieve groet, Bestuur en Leiding VKW gym


