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Welkom terug! 

We zijn alweer een paar weken bezig met het nieuwe seizoen en we 

hebben alweer het een en ander te melden. Goed nieuws is dat ons 

beleid voor veilig sporten is goedgekeurd door de overheid en dat we 

VOG’s (‘verklaringen omtrent het gedrag’) hebben aangevraagd voor 

alle bestuursleden en trainers. De meeste papieren zijn inmiddels 

binnen, zo zorgen we voor een gezellig en veilig klimaat binnen de 

vereniging.   

Grote Club Actie 

Ook dit jaar doen we met de GTVK weer mee met de Grote Club 

Actie. Komende week gaan de boekjes met loten mee naar huis, en 

vanaf zaterdag 16 september mogen de loten verkocht worden. Het 

werkt met machtigingen, dus geen contant geld. Doen jullie allemaal 

mee? Per lot verdienen we €2,40 voor de vereniging! 

  



Matrassen voor de springtraining 

Bij de trainingen worden bij het springen oude matrassen gebruikt als 

extra landing, bij het aanleren van nieuwe oefeningen. De matrassen 

die we hebben zijn echt versleten. Wie heeft er oude matrassen 

(liefst zonder vieze vlekken) die we mogen gebruiken? We horen het 

graag!  

Afscheid Angela 

Helaas gaat onze danstrainer Angela ons na de kerstvakantie 

verlaten, om een jaar als au pair te gaan werken. Hartstikke leuk voor 

haar, maar niet zo leuk voor ons. Een deel van de groepen wordt 

mogelijk door Lesley overgenomen, maar we zijn ook op zoek naar 

vervanging. Wie kent een danstrainer (m/v) die haar zou willen en 

kunnen vervangen? We horen het graag! 

Afscheid Joanne 

Helaas gaat ook onze assistente en trainer Joanne ons verlaten, ze 

stopt met de recreatiegroepen en de jongensgroep vanaf oktober, 

omdat de combinatie met school te druk wordt voor haar. Ook voor 

haar zijn we dringend op zoek naar vervanging. Wie kent een 

turntrainer (m/v) of assistent die haar zou willen en kunnen 

vervangen? We horen het graag! 

LET OP: De lessen voor de recreatie gym groep 5/6 zijn tot eind 

september van 17.15 tot 18.15 uur, i.v.m. een roosterwijziging van 

Joanne.  

Juryleden gezocht 



Voor de dameswedstrijden zijn we hard op zoek naar juryleden. 

Zonder juryleden mogen onze leerlingen niet meer meedoen aan 

wedstrijden. Wie kent een jurylid, wil zelf een cursus volgen of is 

geïnteresseerd om meer te horen? Stuur dan een reply op deze mail 

en we nemen contact met je op.  

Agenda 

16 september Start Grote Club Actie 

14-22 oktober Herfstvakantie 

4 november   Clubkampioenschappen  

7 april 2018 Voorstelling GTVK  


