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Contributie verhoging en ALV 

Op 29 februari hadden we een algemene ledenvergadering. Daar is 

de nieuwe contributie vastgesteld. De verhoging is voor ieder lid 50 

cent, wat direct afgedragen wordt naar de KNGU: we moeten als 

vereniging namelijk meer gaan betalen. 

Sponsoractie!! 

Binnenkort houden we weer een sponsor actie – hoe en wat precies 

is nog niet bekend. Leuke ideeën zijn welkom. Het doel van deze actie 

is een nieuwe damesbrug (deze is helemaal versleten) en een 

Airtrack.... omdat we deze erg graag willen hebben. Dit zouden 2 

geweldige toevoegingen zijn voor onze club. Ook zullen we 

verschillende mensen gaan benaderen voor sponsoring om ons doel 

sneller te behalen. 

 

  



Wedstrijden 

Onze jongens doen het goed. Tjeerd haalde een medaille op de 

plaatsingswedstrijd (2de plaats) en ook op de districtfinale (2de 

plaats). Bij de plaatsingswedstrijd in Beverwijk werden Noah en Dirk 

eerste, Jort tweede, Ruben derde en Daan vierde in hun niveau. Goed 

gedaan mannen! 

Ook bij de meiden zijn er mooie medailles gehaald. Zo wonnen Iris en 

Barbara zilver en Ilse brons tijdens de plaatsingswedstrijden. Amber, 

Britt, Iris, Suus,  Barbara, Ilse en Danique mogen allemaal door naar 

de regiofinale. Succes en gefeliciteerd!  

 

De meiden van de dans hadden een wedstrijd op 13 maart. Omdat bij 

de vorige wedstrijd met een beker naar huis gingen, waren ze heel 

gemotiveerd. Helaas deze keer geen prijs, maar ze deden het goed en 

hadden veel plezier. Op naar de volgende ervaring! 

 



Uitvoering met de fanfare 

Op 2 april is er een bijzonder optreden van de GTVK met de fanfare. 

De fanfare Kesteren houdt die avond haar jaarlijkse concert, samen 

met de fanfare Dodewaard. Tijdens een aantal nummers zullen onze 

selectiejongens en –meisjes een mooie oefening laten zien. Ook doet 

de dans mee. Het thema van de avond is ‘Song and dance’ en het 

begint om 19.30 in De Leede. Welkom!  

 

Fantastic Gymnastic 

De Fantastic Gymnastic NK 2016 komt er aan! Dit vindt plaats op 25 

en 26 juni in Rotterdam. Via de GTVK kun je goedkoper kaartjes 

bestellen via de volgende link:  

https://frontoffice.paylogic.nl/flows/MTAuMTAwLjIuNSw1NCw4ZDMxMGU0MDllMmI0NmVhYjM4ZTVkZWY3OGI4MGYwZC

xiNWIxMzNkNDc2YzQxYjliZGNhNjg0OWFhOWZiOGFiOA/Tickets/ 

 Alvast veel plezier gewenst! 

De website 

De website is weer helemaal bijgewerkt en up-to-date. Daar vind je 

bijvoorbeeld nieuwsberichten, de agenda, het vakantierooster maar 

ook de aan- en afmeldformulieren. Kijk op www.gtvkesteren.nl 

Hulp gezocht in het bestuur 

We zoeken iemand of iemanden  die ons kan ondersteunen en ons 

werk kan helpen verlichten. En het is nog gezellig ook...Graag een 

reply of aanmelden via trainer of bestuurslid. 

https://frontoffice.paylogic.nl/flows/MTAuMTAwLjIuNSw1NCw4ZDMxMGU0MDllMmI0NmVhYjM4ZTVkZWY3OGI4MGYwZCxiNWIxMzNkNDc2YzQxYjliZGNhNjg0OWFhOWZiOGFiOA/Tickets/
https://frontoffice.paylogic.nl/flows/MTAuMTAwLjIuNSw1NCw4ZDMxMGU0MDllMmI0NmVhYjM4ZTVkZWY3OGI4MGYwZCxiNWIxMzNkNDc2YzQxYjliZGNhNjg0OWFhOWZiOGFiOA/Tickets/
http://www.gtvkesteren.nl/


Agenda 

-26 maart  Dameswedstrijd  in de Leede. 

-2 april  Gezamenlijk optreden met de fanfare in de Leede 

-23 april  Herenwedstrijd in de Leede 

-11 juni  Clubkampioenschappen 

 


