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Informatie voor nieuwe leden 
Wij heten uw kind van harte welkom als nieuw lid van gymnastiekvereniging VKW. Wij geven u hierbij graag 

informatie over onze vereniging, de contributie, lestijden en kledingvoorschriften. Wij hopen dat uw kind 

een prettige tijd bij onze vereniging zal hebben. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. U kunt 

zich richten tot het secretariaat: Mirjam Zantingh, Oldekamp 24, 9431 HZ Westerbork, e mail: 

secretaris@vkwgym.nl.   

Gymnastiekvereniging VKW 
Gymnastiekvereniging VKW is opgericht in oktober 1930. Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke 

Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Ons sportaanbod bestaat uit  peutergym, gymnastiek, turnselectie, 

Free Running. De lessen worden gegeven in de sportzaal van de MFA. Iedereen heeft als basis een 

vastgesteld lesuur, waarin ieder op zijn/haar niveau mee kan doen. Daarnaast worden er kansen geboden 

om individuele talenten te ontwikkelen binnen de selectiegroepen door meer trainingsuren aan te bieden.  

Twee maal per jaar worden er clubkampioenschappen georganiseerd voor alle gymnastiekleden vanaf 6 

jaar. Vanaf het seizoen dat uw kind 9 jaar wordt, zijn er tijdens het turnseizoen regionale KNGU (RWS) 

wedstrijden, waar een ieder op zijn/haar niveau aan mee kan doen. Voor selectieleden is het verplicht om 

mee te doen aan wedstrijden. Om het jaar wordt er een uitvoering gehouden in sporthal De Börkerkoel in 

Westerbork. Ook wordt er om het jaar een kamp voor de leden georganiseerd bij De Börkerkoel. 

Inzet van vrijwilligers is noodzakelijk bij alle activiteiten buiten de lessen om. Ouderhulp is onontbeerlijk, 

gezien de leeftijd van de kinderen. We rekenen erop twee maal per jaar een beroep op iedere ouder te 

kunnen doen. U kunt in het aanmeldformulier uw voorkeuren aangeven. Voor turnselectieleden is 

daarenboven hulp nodig bij de wedstrijden KNGU. Hier geldt een ‘stroomschema’ dat eenvoudig gezegd 

betekent: ouderhulp maakt kans op deelname van uw kind groter. U ontvangt dit stroomschema als uw 

kind bij de selectie gaat turnen. 

Overzicht lestijden 
De samenstelling van de lesgroepen is op basis van leeftijd (gym: groepsindeling gelijk aan 

basisschoolgroep; overige:  groepsindeling door de leiding). Op de site www.vkwgym.nl (informatief) vindt 

u de actuele lestijden per groep. 

 

http://www.vkwgym.nl/


 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Informatie voor 
nieuwe leden 

janauri 2012 
versie 

Informatievoorziening 
U kunt veel informatie vinden op onze website www.vkwgym.nl. Ongeveer één keer in de twee maanden 

ontvangt ieder lid per mail een nieuwsbrief met daarin actuele  informatie. Mochten er tussentijds 

belangrijke mededelingen zijn dan ontvangt u deze per WhatsApp, mail en/ of per brief tijdens de les.  

Samenstelling bestuur en leid(st)ers 
Op de site www.vkwgym.nl vindt u onder informatief een actueel overzicht van de leden van het bestuur 

en de leiding. Hierbij vindt u ook de contactgegevens. Van de leid(st)ers is naast het mailadres ook het 

telefoonnummer vermeld.  

Contributie, overige bijdragen en algemene voorwaarden 

De contributie is afhankelijk van het sportaanbod waar uw kind aan deelneemt en wordt ieder kwartaal via 

automatische incasso per machtiging geïnd. Daarnaast wordt jaarlijks de bondscontributie van de KNGU 

geïnd in het eerste kwartaal. Deze bijdrage is door de KNGU vastgesteld. Zie voor actuele 

contributiebedragen www.vkwgym.nl (klik informatief en scroll vervolgens naar contributie). 

Bijdrage wedstrijden/ Turngroep/ Freerunning Selectie 

Voor deelname aan wedstrijden en deelname aan de turnselectie gelden verschillende tarieven. Hierover 

wordt u geïnformeerd bij aanmelding voor wedstrijden en/of bij deelname aan de turn- of 

freerunningselectie. 

Algemene voorwaarden  

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren bij de leid(st)er of 

ledenadministratie. Bij de inschrijving wordt eenmalig € 5,- in rekening gebracht middels automatisch 

incasso.  Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. De opzegging moet uiterlijk één maand voor 

het volgende kwartaal schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie: Diana Speelman, Brinklaan 

14, 9431 AK, Westerbork, e-mail:  leden@vkwgym.nl. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U 

heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  
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Kledingvoorschriften 
Gymlessen 

Vanaf groep 3 is bij de gymlessen een turnpakje verplicht in verband met veiligheid en verzekering. Vanaf 

deze groep gaan kinderen namelijk meer acrobatische oefeningen leren. De leid(st)er moet het kind daarbij 

rondom het lichaam goed vast kunnen houden (bijv. bij een salto).  

Om als vereniging één geheel uit te dragen heeft gymvereniging VKW een turnpakje geselecteerd dat voor 

alle leden vanaf groep 3 verplicht is. Hierbij is bewust geen onderscheid tussen een selectielid en een 

recreant. Bij wedstrijden is deelname alleen toegestaan met een turnpakje van gymvereniging VKW (per 

september 2014 is, na inspraak van de leden, een nieuw pakje vastgesteld). Turnpakjes kunt u kopen via 

Hilda van der Helm, Stroekmaat 43, e-mail: kleding@vkwgym.nl.  

Voor jongens wordt er in overleg met de ouders gezorgd voor passende kleding. U kunt hierover contact 

opnemen met Hilda van der Helm (sponsoring@vkwgym.nl). 

Free running  

Bij Free running is makkelijk zittende sportkleding van belang en goed zittende sportschoenen.  

 

Gymvereniging VKW, februari 2018 

mailto:kleding@vkwgym.nl

