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Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen zitten er alweer op. Iedereen heeft goed 

zijn best gedaan en de dag verliep prima. Iedereen bedankt voor de 

inzet en alle vrijwilligers bedankt voor de hulp! De uitslagen komen 

op de website, en Facebook zijn alle winnaars al genoemd.  

De toeschouwers hebben het vorige week bij de wedstrijden al 

gemerkt: er mag niet (meer) gegeten en gedronken worden in de 

zaal. Koffie en thee mag vanuit de kantine niet mee de zaal in. Dit is 

beleid van de gemeente en kunnen we helaas niet veranderen.  

Grote Clubactie  

De Grote Clubactie is bijna afgelopen. Heb je je boekje al ingeleverd? 

Dat kan uiterlijk aanstaande maandag in de zaal of in de brievenbus 

op Hoofdstraat 79 (bij Lenny) of op Gerard Doustraat 26 (bij Tom) in 

Kesteren. Alle beetjes helpen, dus ook als je maar één lot hebt 

verkocht, zijn we blij met de opbrengst!  

En, heb je geen zin in een boekje? Je kunt ook online loten kopen 

voor de Grote Clubactie. Doe mee en steun de vereniging! 

https://www.clubactie.nl/actie/GymnastiekTurnVerenigingKesteren1 

We sparen voor een Airtrack... en alle beetjes helpen. Van elk lot van 

3 euro gaat 2,40 naar de vereniging.  

https://www.clubactie.nl/actie/GymnastiekTurnVerenigingKesteren1


 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Op maandag 12 december houden we onze jaarlijkse ALV. Alle 

ouders zijn van harte welkom om te komen. We beginnen om 20.15 

uur in de korfbalkantine in de Leede. De agenda komt op de website 

te staan. Punten die aan de orde zullen komen zijn de financiële 

afrekening en begroting, kascontrole, activiteitenoverzicht van het 

afgelopen jaar en een voorstel voor vrijwilligersbeleid van de 

vereniging. 

Bestuur 

Per 1 januari gaat onze penningmeester Gerard Beelen het bestuur 

verlaten. Hij was ons langst zittende bestuurslid, en we gaan hem 

missen... Hartelijk bedankt voor je werk de afgelopen jaren, Gerard!  

Gelukkig hebben we ook een nieuw bestuurslid gevonden: Renate 

van Veen is sinds de zomer actief in het bestuur en zal vanaf 1 januari 

het penningmeesterschap overnemen. Welkom Renate! 

Wie is onze ‘clubheld van het jaar’?! 

Via Facebook of via onderstaande link kun je stemmen op de 

clubheld van de regio via ‘Clubhelden van de Amateursport’. De GTVK 

kan hiermee een mooi bedrag winnen. Vind jij ook dat een van onze 

trainers clubheld van het jaar moet worden? Stem dan op: 

https://dg.clubheld2016.nl/beoordeel-jouw-clubheld 

 

https://dg.clubheld2016.nl/beoordeel-jouw-clubheld


De website 

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

bijvoorbeeld de agenda, het vakantierooster maar ook de aan- en 

afmeldformulieren. En lees ook eens de nieuwsberichten op de site!  

www.gtvkesteren.nl 

Agenda 

19 november Dameswedstrijd in de Leede 

12 december  Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Leede 

(documenten komen t.z.t. op de website)  

Voorjaar 2017 Voorstelling GTVK  

 

 

http://www.gtvkesteren.nl/

