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Het seizoen is weer begonnen en we hebben direct weer heel veel
nieuws te vermelden! Daarnaast hebben we een noodoproep voor
bestuur en juryleden!!! Veel plezier met het lezen van deze bomvolle
nieuwsbrief!

- Algemene ledenvergadering
Graag nodigen we u uit om aan te schuiven bij de Algemene Leden
Vergadering.
We beginnen met een kort overzicht van het jaarverslag en financieel
overzicht, en daarna gaan we het hebben over de nieuwe contributie. De
contributie moet worden verhoogd. Tijdens de vergadering willen we uitleggen
hoe en waarom er verhoogd wordt. Ook kunt u hier uw vragen stellen.

De vergadering wordt gehouden in de MFA op 2 oktober 2018.
We starten om 20.00 uur en het is onze wens om uiterlijk 21.30 uur te
eindigen.

We weten dat er op diezelfde avond informatieavond is voor
alle kleutergroepen en groep 6 van de Lindelaar,

u kunt dan na de info avond van school direct bij ons aanschuiven!
Wilt u van te voren even aangeven via pr@vkwgym.nl

of u komt en met hoeveel personen?
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- Nieuwe contributie
We hebben aangegeven dat vanaf oktober de contributie wordt verhoogd.
Hieronder een overzicht:

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

Gymnastiek/damesgym € 32,25 € 32,75

Gym +Turnen zaterdag € 73,25 € 87,00

Gym +Turnen zaterdag en
maandag

€ 114,25 € 161,25

Free running 1 € 32,25 € 32,75

Free running 2 € 32,25 € 37,25

Free running 3 € 32,25 € 44,75

* De peutergym is van drie kwartiers lessen naar lessen van een half uur
gegaan dus daarvan is de prijs per september naar beneden gegaan.

- Kijklessen
De kijklessen komen er weer aan!
De volgende data kunt u weer kijken bij de lessen van uw kind, vanaf de
tribune:

Woensdag 3 oktober: gymnastiek
Donderdag 4 oktober: Free running
Zaterdag 6 oktober: turnen

Tijdens de meeste kijklessen is er ook iemand van het bestuur
aanwezig, mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich tot
hen wenden.
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We zijn per direct op zoek naar iemand die
de ledenadministratie op zich wil nemen!

Sportverenigingen hebben steeds vaker te maken met
teruglopende inkomsten, de vraag naar gespreid betalen
neemt toe en er zijn minder vrijwilligers die zich willen
inzetten voor de club.
ClubCollect heeft daarom voor sportclubs een betaalsysteem ontwikkeld dat
inspeelt op deze ontwikkelingen en hierbij de verenigingen, de inzet van
vrijwilligers en de leden ondersteunt.
Samenwerken met ClubCollect resulteert in tijdsbesparing, een hoger
percentage geslaagde inningen, een eenvoudiger proces, een betere cashflow
en een makkelijkere overdracht naar nieuwe verenigingsbestuurders.

Uit nood en tekort aan bestuursleden/ledenadministratie zijn wij een
samenwerkingsverband met Club Collect aangegaan.

- Gezocht: nieuwe bestuursleden
Wat eerst is begonnen als een klein groepje voor de gym is inmiddels in de
loop van de jaren uitgegroeid tot een volwaardige gymnastiekvereniging met
meer dan 160 leden.
Dat zijn er heel wat. Met zoveel leden en 3 afdelingen is een goed bestuur van
groot belang.

Onze bestuursleden Mirjam en Diana hebben hun
bestuursperiode erop zitten en gaan stoppen met hun
taken.
Zij vervullen op dit moment de taken Secretaris,
Financien en ledenadministratie.

We zijn op zoek naar extra algemene bestuursleden. De
taken kunnen herverdeeld worden dus mocht u liever
geen secretaris zijn of financien beheren maar wel graag
meedenken/organiseren en leiden van de vereniging dan
nodigen we u van harte uit om zich op te geven.
Ook zoeken wij nog iemand die de sponsoring op zich wil
nemen.
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Met zoveel leden zijn er ook zoveel ouders…..Dus draagt u de vereniging een
warm hart toe, of denkt u juist: dat kan veel beter: geef u op!
Dit kan via pr@vkwgym.nl
U mag ook altijd een keer een vergadering bij wonen om te kijken of u het wat
vind of als u wilt weten wat de taken van diverse functies inhouden kunnen we
een taakomschrijving mailen.
De vereniging kan niet zonder een bestuur!!

- Gezocht: nieuwe juryleden turnen
Niet alleen voor het bestuur zijn we op zoek naar nieuwe mensen….ook is er
een groot tekort aan juryleden bij het turnen.
Wanneer er geen nieuwe juryleden bijkomen dan is er grote kans dat niet
iedereen mee mag doen met de wedstrijden, en dat moet toch niet de
bedoeling zijn….
Bij RWS B wedstrijden moeten we per wedstrijd per 10 turnsters  4 juryleden
aanleveren. Nu doen er meer kinderen (30) van onze vereniging mee dan we
juryleden (12)  hebben en dan krijgen we een maximum opgelegd hoeveel
kinderen er mee mogen doen….dat betekend dat sommige kinderen maar 1
wedstrijd mogen turnen en dus niet mee doen in het klassement (wat weer
gevolgen heeft voor de doorstroming naar hoger niveau)
Daarnaast doen er ook nog kinderen mee met RWS A wedstrijden en daar
moeten we ook nog juryleden voor leveren…
Om te besluiten wie dan wel aan de wedstrijden mee mag doen is er een
aantal jaren geleden een stappenplan gemaakt. Per stap wordt bekeken of er
nog ruimte is om selectieleden in te schrijven voor de wedstrijden. Het plan is
te vinden op de website bij het huishoudelijk regelement.

Wanneer ouders actief zijn als jurylid/ cursus doen voor jurylid óf
actief zijn in het bestuur krijgt het kind voorrang…..nog een reden om
toch eens over een bestuursfunctie of jurycursus na te denken!
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- Clubkampioenschappen gym/turnen
Let op! Door juryleden tekort gaan de clubkampioenschappen niet door.
We zijn aan het bekijken of we ze op een andere datum kunnen inplannen
maar we hebben al een overvolle planning. We houden u op de hoogte.

Wie wil de trainingspakken voor de turnselectie in beheer nemen?

U bewaart de trainingspakken voor de turnselectie (zitten al keurig in een
koffer) en zorgt dat de dames tijdens wedstrijden de koffer mee nemen zodat
ze een schoon trainingspak kunnen dragen. De vlag van VKW gym zit er ook
bij.
U kunt zich aanmelden via pr@vkwgym.nl

Wanneer er niemand zich aanmeldt dan zijn wij genoodzaakt een
roulatie schema aan te maken om de tas met kleding om de beurt te
beheren/wassen en de verantwoordelijkheid dat de tas de volgende
wedstrijd aanwezig is.
Hier worden ouders in gepland die geen andere taak binnen de
vereniging hebben.
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Free Running
We zijn dit jaar begonnen met een nieuwe groepsindeling bij de free running
lessen zodat elke groep langere trainingstijden heeft.
Boaz heeft aangegeven deze indeling te willen behouden.
De lestijden veranderen wel iets:

Donderdag 14.30 uur – 15.30 uur groep 1

Donderdag 15.30 uur – 16.45 uur groep 2

Donderdag 16.45 uur – 18.15 uur groep 3

- Instuif Free running
Donderdag 18 oktober wordt er een grote instuif georganiseerd voor de Free
running. Iedereen mag een vriendje of vriendinnetje mee nemen naar de les
en daarnaast is het open les dus iedereen die eens kennis wil maken met de
freerunning kan deze lessen meedoen.
Donderdag groep 1 14.30 uur – 15.30 uur 6 jaar t/m 8 jaar
Donderdag groep 2 15.30 uur – 16.45 uur 9 jaar t/m 10 jaar
Donderdag groep 3 16.45 uur – 18.15 uur vanaf 11 jaar

Oud leden die weer lid worden bij de free running hoeven tijdelijk
geen inschrijfgeld te betalen!

Wist u dat onze nieuwe Free running trainer Boaz zichzelf voorstelt
op de site? Hij is de nieuwe “VKW-er in beeld”.

- Aanmeldingsformulieren/aan- en afmeldingsknop nieuwsbrieven
Vanaf heden zijn de aanmeldingsbrieven ook online te vinden en in te vullen…
En daarnaast kunt u zich vanaf nu ook via de site aanmelden of afmelden voor
de nieuwsbrief.
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- Damesgym/turnen
Op de woensdagavond na de gym van de VO groep hebben we nog een uurtje
over. (19.45 uur tot 20.45 uur)
Willemijn wil dan graag een “turn/gymnastiek” uurtje opstarten. In overleg
met de dames die op dat moment meedoen met de les wordt besloten of ze
met toestellen bezig gaan of juist een keer gymnastiek, of een balspel, en zo
wordt er een variabel beweeguurtje aangeboden.
Of je nu veel ervaring hebt of helemaal niet, jong of oud,….iedereen is welkom.
Wanneer er voldoende mensen zich hebben opgegeven (pr@vkwgym.nl)
kunnen we van start gaan.
De kosten zijn € 32,75 per kwartaal.

- Clubkamp/uitvoering
Einde van het seizoen hebben we dubbel feest.
We hebben dan weer ons twee jaarlijkse gymkamp.
Vorig jaar is het niet gelukt een uitvoering te houden omdat we geen geschikte
datum konden prikken waarbij alle leidsters aanwezig konden zijn.
Daarom hebben we het idee opgevat om op de zaterdagavond van het kamp
een soort kleine uitvoering te houden.
Het zal minder uitgebreid zijn dan de reguliere uitvoeringen maar toch leek het
ons leuk om zo iets leuks te organiseren.
Het duurt nog even voordat het zover is (22/23 juni 2019), maar we hebben
tijd nodig om zowel het kamp te organiseren (denk aan bedenken van
programma/tenten regelen/activiteiten organiseren etc) als de uitvoering.

Lijkt het u leuk om mee te helpen met organiseren en/of uitvoeren dan
kunt u zich aanmelden via pr@vkwgym.nl
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-Peutergym
Wist u dat we bij de vereniging zelfs al peutergym aanbieden?
Tijdens de peutergym doen we eigenlijk te veel om op te noemen: we gaan
dansen, springen, sluipen als een tijger, zwaaien in de touwen, spelen met
ballen, hangen aan de ringen, een koprol maken, springen op een luchtkussen,
maar ook spelletjes doen, jan huigen in de ton, zakdoekje leggen, tikkertje en
nog véééél meer!!
Gym is goed voor de ontwikkeling van uw kind. Naast dat de kinderen actief
bewegen leren ze o.a. wat hun lichamelijke mogelijkheden zijn, krijgen ze
zelfvertrouwen, oefenen hun grove motoriek, worden ze gestimuleerd
zelfstandig te bewegen en om in een groep met elkaar om te gaan (sociale
vaardigheden).
Juf Linda geeft al jaren met veel plezier les aan de kleinsten en wordt hierbij
geholpen door de gymleden van groep 7/8.
Vind uw peuter het spannend om mee te doen? Tijdens de peutergym mag u
altijd bij de lessen blijven en/of meedoen, zodat het minder spannend wordt
voor uw peuter, en hij of zijn toch een leuk half uurtje beweging heeft.
De kosten per kind zijn: € 14,00 per kwartaal
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- Grote clubactie
Ook dit jaar doen we als gymvereniging VKW mee met de Grote club actie. Je
hebt in de les het verkoopboekje gekregen. De Grote Clubactie is een goede
actie om gymvereniging VKW financieel sterk te houden. We hebben het extra
geld hard nodig omdat kosten blijven stijgen en we contributie betaalbaar
willen houden. Elk verkocht lot levert  €2,40 winst op. Dus doe allemaal mee
en verkoop zoveel mogelijk loten.

Is jouw groep de groep die binnen de vereniging de
meeste loten heeft verkocht, dan krijgt jouw groep een
leuke verrassing!

Dat niet alleen…Per afdeling (gym en free running)
wordt gekeken wie de meeste loten heeft verkocht en
dan  krijg je van VKWgym ook nog een mooi cadeau…
Een shirt voor gym of free running met opdruk naar
keuze!   Dus pak je boekje en een pen en doe je best!

Ook dit jaar: Doe mee met de Grote Club Kids-
verkoopwedstrijd! Je maakt kans op een Playstation

4 met een spel naar keuze, een fiets of een van de andere mooie prijzen, zoals
entreekaarten voor een pretpark! Als je je loten verkocht hebt kun je je
registreren als lotenverkoper via www.kids.clubactie.nl en kun je het aantal
loten invoeren die jij verkocht hebt. Je kunt je inschrijven tot 11 december
2018.

Lever altijd je verkoopboekje weer in tijdens de les, of je nu veel, weinig of
geen loten hebt kunnen verkopen. Vergeet niet om je naam en groep in het
verkoopboekje te zetten.

Veel succes!

INLEVEREN uiterlijk 13 oktober 2018 tijdens de les of bij het secretariaat
(Oldenkamp 24) Hier kun je ook extra boekjes halen.
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hebt in de les het verkoopboekje gekregen. De Grote Clubactie is een goede
actie om gymvereniging VKW financieel sterk te houden. We hebben het extra
geld hard nodig omdat kosten blijven stijgen en we contributie betaalbaar
willen houden. Elk verkocht lot levert 62,40 winst op. Dus doe allemaal mee
en verkoop zoveel mogelijk loten.

, Mp; Is jouw groep de groep die binnen de vereniging de
,,,, ' __ Clubattíe __ _

meeste loten heeft verkocht, dan krljgt jouw groep een
leuke verrassing!

Dat niet alleen...Per afdeling (gym en free running)
wordt gekeken wie de meeste loten heeft verkocht en
dan krijg je van VKWgym ook nog een mooi cadeau...
Een shirt voor gym of free running met opdruk naar
keuze! Dus pak je boekje en een pen en doe je best!

I Ook dit jaar: Doe mee met de Grote Club Kids-
I' r'š! ; .. verkoopwedstrijd! Je maakt kans op een Playstation
4 met een spel naar keuze, een fiets of een van de andere mooie prijzen, zoals
entreekaarten voor een pretpark! Als je je loten verkocht hebt kun je je
registreren als lotenverkoper via www.kids.clubactie.nl en kun je het aantal
loten invoeren die jij verkocht hebt. Je kunt je inschrijven tot 11 december
2018.

Lever altijd je verkoopboekje weer in tijdens de les, ofje nu veel, weinig of
geen loten hebt kunnen verkopen. Vergeet niet om je naam en groep in het
verkoopboekje te zetten.

Veel succes!

INLEVEREN uiterlijk 13 oktober 2018 tijdens de les of bij het secretariaat
(Oldenkamp 24) Hier kun je ook extra boekjes halen.


