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Dag 2018 - Hallo 2019!
Voor u ligt alweer de laatste (bomvolle) nieuwsbrief van 2018.
Een bewogen jaar voor de gymvereniging, en het jaar is voorbij gevlogen.
Op naar 2019! Een heel nieuw en fris jaar staat voor de deur vol met reguliere
lessen, wedstrijden en andere activiteiten.
2019 is ook het jaar dat VKW Gym een jubileum heeft.
Dat mogen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Daarom dit jaar een kamp én een uitvoering, waarbij het … jarig bestaan ook
een rol in zal gaan spelen. Hierover later meer.

Afscheid juf Linda
19 december was het dan toch echt zo ver….De laatste lessen van juf Linda.
In het geheim had het bestuur een afscheid voorbereid want na zoveel jaren
les konden we haar natuurlijk niet zo maar laten gaan….
Prachtig om te zien hoeveel kinderen en ouders hapjes en versiersels voor de
kerstboom hadden gemaakt. Dank daarvoor!
De kerstboom mocht Linda mee naar huis nemen, evenals bloemen, een
cadeaubon én een oorkonde dat ze benoemd is tot erelid.
Blij verrast dat er zoveel mensen zijn geweest om haar de hand te schudden
en gedag te zeggen…
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Juf Willemijn neemt uren over van juf Linda
Helaas hebben we voor Linda nog geen nieuwe trainster gevonden. Gelukkig is
Willemijn bereid om tot in ieder geval de grote vakantie haar uren op te vullen
zodat wij iets meer tijd hebben om een nieuwe trainster te vinden.
We willen er graag nog een trainster bij hebben, omdat we nu draaien met 3
trainers/sters op 3 afdelingen en dit is erg krap. Wanneer er iemand van de
leiding ziek wordt of verhinderd is dan hebben we direct een probleem en
daarom zoeken we nog iemand erbij die de druk wat kan verlagen.

Wie wil er verkorte trainstersopleiding volgen?
Onze vereniging kampt met een leiding tekort en na gesprekken met de KNGU
weten we dat we niet de enige vereniging zijn. Een oplossing die de KNGU
biedt is de verkorte opleiding 'Het jonge kind' (de kosten zijn nog niet
bekend).
Deze opleiding is een combinatie opleiding van niveau 2/3 en is gericht op
lesgeven aan het jonge kind. Het is inclusief het certificaat nijntje
Beweegdiploma. De opleiding bestaat uit 9 bijeenkomsten van 4 uur aangevuld
met een (tiende) examendag.
U vind de flyer over deze opleiding in de bijlage van de nieuwsbrief.

Bij voldoende animo wordt de cursus gegeven in Zuidwolde, zodat de
deelnemers niet te ver hoeven te reizen. Er moeten minimaal 12
deelnemers(ook van andere verenigingen) zijn, voordat deze opleiding van
start gaan.

Onze vraag aan jullie: "Zijn er geïnteresseerden die deze opleiding zouden
willen volgen?" Het is een unieke kans om binnen zeer korte tijd een
volwaardige licentie te behalen.

Graag zo spoedig mogelijk reactie naar pr@vkwgym.nl , want bij genoeg
deelnemers, kan de opleiding in het nieuwe jaar van start gaan.
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Club Collect
U heeft het al gemerkt, de samenwerking met club collect is begonnen en de
eerste termijnbetaling is inmiddels door club collect geïnd.
Er waren een paar opstartprobleempjes maar als het goed is dan loopt nu alles
op rolletjes. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben kunt u altijd mailen
naar financien@vkwgym.nl.
Ook kunt u bij club collect zelf uw vraag stellen.

Grote Clubactie
Ook dit jaar hebben we weer mee gedaan met de grote clubactie, en met een
ontzettend goed resultaat…we hebben maar liefst € 2592,50 euro opgehaald
voor de club! Dat geld kunnen we goed gebruiken, want we hebben een paar
nieuwe plyo boxen besteld voor de free runners, voor de turnsters hebben we
een gedeelte verende ondervloer besteld en voor de hele vereniging een
nieuwe spanbrug die we tevens kunnen ombouwen tot rekstok. Hoe leuk is
dat!
Daarnaast zijn er binnen onze vereniging onder alle verkochte loten maar liefst
11 prijzen gevallen!
Check gauw uw lot via de lotchecker! https://lotchecker.clubactie.nl
Britt Zantingh en Maurice Speelman hadden de meeste loten van de club
verkocht, en hebben inmiddels hun prijs mogen ontvangen.

AGV
Onze voorzitster en onze webmaster zijn de afgelopen tijd erg druk bezig
geweest om de AVG voor de verening op orde te krijgen.
De nieuwe Privacyverklaring is meegestuurd als bijlage en daarnaast te vinden
op de site.

Coach de Coach
Binnen de vereniging zijn er twee coaches aangesteld om de leiding bij te
staan met hulpvragen, dit kan heel divers zijn, allemaal op het gebied van
gym/turnen en free running….wanneer de trainers ergens tegenaan lopen
kunnen ze terecht bij de coaches zodat die samen met de leiding naar
oplossingen kan zoeken….
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Lang haar in een staart
Een vriendelijk doch dringend verzoek van onze trainsters:
Tijdens de gymlessen MOET lang haar in een staart gedragen worden.
Dit ivm veiligheid en goed kunnen vangen van de kinderen.

Brengen en ophalen kinderen
Wanneer de kinderen gebracht en gehaald worden wilt u zo vriendelijk zijn om
in de gang/kleedkamers te wachten?
Het wordt als storend ervaren wanneer ouders tijdens het laatste stuk les
komen kijken in de zaal.
De kinderen zijn dan meestal afgeleid, terwijl de trainsters nog bezig zijn met
de afsluiting van de lessen.
2x per jaar zijn er kijklessen, tijdens deze lessen heeft u alle tijd en
mogelijkheid om te komen kijken.

Daarnaast verzoeken we vaders/opa’s om vanaf groep 5/6 op de gang te
wachten tijdens het omkleden, dit ivm privacy van de gym/turnmeisjes.

Kledingvoorschriften turnwedstrijden
Na een verzoek van diverse leden heeft het bestuur besloten dat tijdens
onderlinge wedstrijden elke turnster een eigen turnpakje naar keus mag
dragen. Wel moet tijdens de opmars/afmars en prijsuitreiking het trainingspak
van VKW worden gedragen.
Alle overige wedstrijden/clubactiviteiten moet het vkwgympakje gedragen
worden.
Daarnaast is besloten dat alle turnleden vanaf nu tijdens alle wedstrijden
een broekje mogen dragen, ongeacht hun leeftijd.
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Free running kleding

We hebben kleding uitgezocht voor de free runners.Een mooi
lang hemd in de kleur blauw van de vereniging.
Voorop de borst komt het logo van VKWgym en achterop is
de mogelijkheid om de naam te laten drukken.
Het hemd is ook in damesmodel verkrijgbaar.
Binnenkort is er de mogelijkheid om te passen en te
bestellen, wanneer dit precies is hoort u nog van ons.
De prijs is afhankelijk of u een naam achterop wilt laten
drukken of niet.

Free running wedstrijd in Jubbega
Op 9 & 10 februari 2019 vind de vijfde editie van het Iepen Frysk
Kampioenskip Freerunning weer plaats. Een open Freerunning wedstrijd in
Friesland waar iedereen aan mee mag doen.
Deze wedstrijd is voor iedereen. Jong en oud, beginners en gevorderden.
Bij het IFKF zijn er twee verschillende categorieën, namelijk:
Speed (Zo snel mogelijk van punt A naar punt B)
Style (Zo snel maar ook zo sierlijk mogelijk van punt A naar punt B)
Naast de wedstrijd is er ook een JAM , waarbij Freerunners de mogelijkheid
krijgen om samen met andere Freerunners, overal vandaan, te trainen op een
spectaculair parcours.
Het IFKF zal een echte beleving worden, zowel voor de Freerunners als voor
het publiek.
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Zwarte pietengym
Blije gezichtjes op 5 december tijdens de gymlessen, want wie deden er mee
met de les? 2 zwarte pieten. Soms waren ze een beetje stuntelig maar met
goede hulp konden ze toch ook hun kunsten laten zien!
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Turnen
Bijna dertig leden van de turnselectie van gymvereniging VKW deden zaterdag
1 december mee aan onderlinge turnwedstrijden in Tweede Exloërmond. Ze
lieten zien dat de trainingen van de afgelopen tijd door trainster Inge en
assistenten Janneke, Lotte, Maite, Esra en Ilse niet voor niks waren geweest.
Alle turnsters lieten zich van hun beste kant zien op balk,vloer, brug en
sprong.
Dit resulteerde in een heuze medailleregen.
Maar liefst 16 medailles gingen mee terug naar Westerbork.
Goud was er voor Lieke Wiltinge, Floor Naber, Esra Engberts, Romee Engberts
en Imke Lok.
Maite Vierhoven, Elly v/d Heuvel, Renee van Kampen, Laura Westerbeek,
Arjenne Weggemans, Vera Enting, Sophie Spit en Sanne Baas gingen met een
zilveren plak naar huis.
Brons was er voor Lotte Wolting, Bo Krijthe en Anniek Bosman.
We kijken terug op een geslaagde wedstrijddag!
Zaterdag 15 december deden de meiden Vera Enting, Lieke Wilting, Romee
Engberts & Laura Westerbeek mee aan de plaatsingswedstrijd in Assen. Lieke
en Vera kwamen uit in Instap N3. Voor deze dames was het hun eerste echte
wedstrijd en ze hebben het heel goed gedaan. Vera is  9de geworden en Lieke
is 19de geworden. Romee en Laura kwamen uit in Jeugd 1 N4. De dames
hebben een goede wedstrijd gedraaid. Romee is 6de geworden en Laura is
14de geworden.
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Clubkamp 17 t/m 19 mei 2019
Voor in jullie agenda! 17 t/m 19 mei 2019 clubkamp!
Dit keer gaan we het anders doen dan andere jaren. We gaan uit logeren.
En dan niet zoals voorgaande keren in tenten op het evenemententerrein bij
de Borkerkoel, maar in een heuse groepsaccommodatie in Westdorp
(bij Borger).
Henri Oosterveld en Monique Doorten van Tweehek groepsaccommodaties
heten ons dat weekend van harte welkom bij hun bedrijf.
We gaan er een heel leuk, sportief en gezellig weekend van maken.
Meer info volgt zo spoedig mogelijk.

Uitvoering 6 juli 2019
En alsof we nog niet genoeg leuke dingen hebben: 6 juli 2019 hebben we ook
nog een uitvoering.
We zijn al volop aan het brainstormen.
Een van de dingen waar we tegenaan lopen is de tijd waarop de uitvoering zal
gaan plaatsvinden.
Na de vakantie krijgt uw kind een formulier mee waarop een keuze gemaakt
kan worden tussen 2 verschillende tijdstippen.
Met uw ingevulde formulier kunnen wij kijken welke tijd de meeste animo voor
is.
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Kerstwens van VKW Gym
Heeft u hem ook gekregen? Die prachtige kerstkaart van VKW met een
bedankje namens de vereniging? Als blijk van waardering voor de vrijwilligers
die ons het afgelopen jaar hebben geholpen hebben we kerstkaarten
rondgebracht.
Dat vergissen menselijk is blijkt ook weer binnen ons bestuur, want toen de
kaarten werden geleverd door de drukkerij ontdekten we een enorme
schrijffout op de kaart. Kunt u hem vinden?

Leiding en bestuur van VKW wenst iedereen hele fijne dagen toe en

een gezond en sportief 2019! Tot volgend jaar!


