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Hier een extra nieuwbrief…we hebben veel te melden!

-Juf Linda
Als eerste geven we het woord aan Juf Linda:

Aan alle kinderen, ouders, collega’s en betrokkenen bij VKW.

Wat is het nemen van een beslissing moeilijk.
Zoals een boel van jullie weten ben ik van baan veranderd en is er daardoor door mijn week
heen een boel veranderd.
Hierdoor moest ik keuzes maken. Ik werk bij de top1toys en heb meer uren als voorheen bij de
drankenspeciaalzaak.
Ik merk dat het lesgeven combineren met het werken en mijn gezin een lastige opgave is en heb
daarom moeten besluiten om te stoppen met les geven.
Met heel veel pijn in mijn hart neem ik daarom afscheid van VKW. De club waar ik van hou en
waar ik bij betrokken ben vanaf mijn 17e. Eigenlijk mijn vierde, als ik mijn eigen gymjaren mee
tel.
Heel veel kinderen heb ik de basis mee mogen geven en ontelbaar veel prachtige herinneringen
kleven er aan mijn tijd bij VKW.
Heel veel enthousiaste kinderen, fantastische ouders die handen uit de mouwen staken, zo veel
verschillende besturen, petje af voor wat zij doen!, zo veel collega’s, uitvoeringen, wedstrijden,
afsluitingen en wat al niet meer.
Het was fantastisch, maar zoals ze zeggen, je moet stoppen op het hoogtepunt en dat is voor
mij nu echt gekomen.
Ik hoop heel erg dat er iemand op mijn plek komt die dezelfde passie voelt voor VKW als ik
altijd deed en ik blijf natuurlijk betrokken bij VKW. Maar nu als ouder van twee trainende
kinderen.
Heel erg hartelijk bedankt voor het in mijn gestelde vertrouwen.

Groet, Linda.
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Wij vinden het ontzettend jammer dat Linda ons gaat verlaten, maar uiteraard
respecteren we haar keuze. Linda blijft lesgeven tot 1 januari 2019.
We gaan hard bezig om vervanging voor haar te zoeken en hopen iemand te
vinden die net zo enthousiast als Linda les wil geven bij VKW.

-Nieuwe Algemene ledenvergadering 6 november as
Graag nodigen we u uit om aan te schuiven bij een nieuwe Algemene Leden
Vergadering op 6 november as.
Hieronder volgt de agenda:

Agenda Algemene Ledenvergadering VKW GYM

Dinsdag 6 november

19:30 – 21:00

Borkerkoel

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Mededelingen / ingekomen stukken

4a  Voorstel Contributiewijziging

4b  Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement m.b.t. jaarlijkse verwerking van
inflatiecorrectie in contributietarief

5 Kascontrole en benoeming kascommissie seizoen 2019-2020

6 Clubcollect (uitbesteding innen van contributie)

7 Rondvraag
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- Nieuwe contributie
Zoals in de nieuwsbrief van september stond geschreven vind er vanaf 1
oktober een contributieverhoging plaats.
Er is echter een fout geslopen in de berekeningen van de nieuwe contributie
waardoor deze veel te hoog uitkwam.
Hieronder vind u de nieuwe en juiste contributieverhoging:

Nieuwe tarieven 2018-2019

Discipline Was per kwartaal Wordt per kwartaal
peutergym € 20,00 € 14,11

Gymnastiek € 32,25 € 33,43

Turnen zaterdag € 41,00 € 47,09

Turnen maandag € 41,00 € 41,86
Free running 1 € 32,25 € 33,43

Free running 2 € 32,25 € 41,66

Free running 3 € 32,25 € 41,66

Deze verhoging is gebaseerd op:
A   2,1% inflatiecorrectie (CPI juni 2017). Alle groepen.
B   €0,50 per kwartaal voor ClubCollect. Alle groepen behalve turnen.
C   uitbreiding uren bij Freerunnen en Turnen.

Heeft u vragen over de contributie dan kunt u contact opnemen met Mirjam Zantingh
secretaris@vkwgym.nl
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Heeft u vragen over de contributie dan kunt u contact opnemen met Mirjam Zantingh
secretaris@vkqm.n|

De COlltl'lbUtie
al' informatieover ,R

de contributie
en de

contributie regels



www.vkwgym.nl

         Nieuwsbrief Oktober

- Club Collect
Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief een extra infobrief over Club Collect, welke
vanaf dit laatste kwartaal de contributie voor ons gaat innen.
Zowel voor u als voor ons zal het een stuk makkelijker worden.

-Zwarte pietengym
Woensdag 5 december worden de gymlessen aangepast.
14.30 uur tot 15.15 uur peuters en groep 1/2
15.15 uur tot 16.00 uur groep 3/4 en groep 5/6
16.00 uur tot 16.45 uur groep 7/8 en VO
Wie weet krijgen we wel bezoek van zwarte pieten!

-Wedstrijden turnen
Inge is bezig met de laatste voorbereidingen/inschrijvingen voor de
wedstrijden.
Volgende week krijgen de turnleden meer info over de wedstrijden en extra
lessen in de turnhal in Hoogeveen etc.

-Beheer trainingspakken en vlaggen
We hebben Esther Westerbeek bereid gevonden om de trainingspakken en de
vlaggen in beheer te nemen. Hier zijn we erg blij mee.

-Aanmeldingen juryleden
Er hebben zich inmiddels ook 3 ouders aangemeld om de jurycursus TD1 te
gaan doen. Ook hier zijn we erg content mee.
Wanneer er nog een aantal ouders zich opgeeft kunnen we proberen de cursus
dicht bij te organiseren zodat er niet zover gereisd hoeft te worden.
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- Instuif Free running
De instuif van de free running was een groot succes. In de eerste les was zelfs
een verdubbeling van kinderen.
Ook Jogg was er met gezonde tussendoortjes en drankjes.
Hieronder een kleine sfeerimpressie:
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Beste ouders en verzorgers,

De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of
bepaalde zaken binnen onze organisatie verbeterd kunnen worden. Ook
de contributie innen is hierbij aan bod gekomen en wij zijn van mening
dat we hierin stappen kunnen maken.
Om die reden gaan wij vanaf heden samenwerken met ClubCollect, een
organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen. ClubCollect is
geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat
contributie innen makkelijker gaat.
Voor zowel u als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het grootste
voordeel voor u is het betaalgemak en de mogelijk tot gespreid betalen
(hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening
gebracht).

Wat gaat er veranderen?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning
over. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken
sturen namens onze vereniging.
Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke
betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op
welke manier u wenst te betalen.
U kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens of een gespreide
betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso,
maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via
automatische incasso en een betaling via iDEAL.
Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een aankondiging
voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent.
Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo
nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging,
zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres,
telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit
worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en
zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester.
De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform
de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8
onder b Wbp).
Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar
www.clubcollect.com/nl/members.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met
ClubCollect kunt u altijd terecht bij de penningmeester.

Sportieve groet,
Bestuur VKWgym
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