NIEUWSBRIEF

Zaterdag 16 november 2019

Beste lezer,
In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM.
Sportieve groeten
VTS GYM

Onze droom op Trooper

Via Trooper verdienen wij een centje bij. Als jij
jouw
online
aankoop
doet
via
onze Trooperpagina, krijgen wij een commissie
op je aankoopbedrag. Jij betaalt hierbij niets
meer! Je kan onze Trooperpagina terugvinden
via www.trooper.be/VTSgym.
En er is meer! Wij doen ook mee aan de wedstrijd
van de Tofste Trooperdroom! Wij sparen voor
een optreden van Nina Derwael ter gelegenheid
van de 100ste verjaardag van onze turnclub en jij
kan ons helpen met hem te realiseren. Alle
dromen van de verenigingen werden verzameld
op www.trooper.be/tofstedroom. Jij kan hier op
onze droom stemmen. De droom met de
meeste stemmen, wordt in vervulling gebracht
door KBC en Trooper die 3000 euro
schenken! Ook kiest een jury de meest originele
droom uit en die kan 2000 euro winnen!
Alvast bedankt!!

Gyminstuif

Op zaterdag 16 november zetten de
kleuterafdelingen de deuren open. Ouders en
grootouders kunnen die dag hun kleuters aan het
werk zien. Op die manier kunnen jullie zien wat
jullie oogappel al geleerd heeft en hoe een
training opgebouwd wordt.
Jullie zijn welkom voor de jongsten (de
kabouters) tussen 9u15 en 10u15 en voor de
kleuters van 10u30 tot 11u30.

Ontslag Nick

Onverwacht dient onze vereniging afscheid te nemen van Nick als voorzitter. Aangezien dit nogal plots komt,
werd een tijdelijke oplossing uitgewerkt. Daarbij zal onze huidige ondervoorzitter (Maja Mampaey) de rol van
voorzitter (ad-interim) waarnemen. Zij zal ondersteund worden door 2 ad-interim ondervoorzitters. Hiervoor
zijn we nog op zoek naar mogelijke kandidaten. Deze organisatie is tijdelijk in afwachting van een definitieve
oplossing maar geeft het bestuur de nodige tijd om de juiste kandidaat te zoeken.
Uiteraard zal het bestuur actief op zoek gaan naar nieuwe kandidaten maar heb je zin om het team te
ondersteunen, aarzel dan niet om dit te melden aan het secretariaat (e-mail: secretariaat@vts-gym.be of tel.:
0478/99.18.22).

Vince in promofilmpje Nina Derwael

Vince, lid van de afdeling Tumbling Jongeren,
mocht op woensdag 16 oktober deelnemen aan
de filmopname met Nina Derwael. Het harde
werk van alle kinderen die hebben deelgenomen,
zal resulteren in een heel mooi filmpje als steun
voor de atleten op de Olympische Spelen. Op
deze manier maakt Vince nu dus ook deel uit van
de Olympische campagne.
Wij zijn alvast zeer trots op Vince en kijken reeds
uit naar het mooie resultaat!

Bel-Air Woods

Tijdens het weekend van 20 tot 22 september
ging opnieuw Bel-Air Woods door. Net zoals
vorig jaar werd VTS Gym gevraagd om op
zaterdag een demonstratie te geven. Met een
vijftiental gymnasten sprongen we onder een
stralende zon op onze airtrack. Het optreden
werd enorm gesmaakt door de vele aanwezigen.

Vriendjesweek

Van 7 t.e.m. 12 oktober konden alle gymnasten
van de jongerenafdelingen een vriendje of
vriendinnetje meebrengen naar de training. En
of ze het leuk vonden… Een twintigtal vriendjes
vonden hun weg naar de turnzaal. Sommigen van
hen werden lid van onze vereniging en maken
deel uit van de grote VTS-familie.
Heb jij ook zin om te komen turnen, dan ben je
uiteraard welkom!

Jaarmarktschep

KORT maar KRACHTIG!
VTS zorgde ervoor dat 293 eters tijdens de
jaarmarkt van schep of vol-au-vent konden
genieten. De eerste eters arriveerde al om
11u20, bezoekers uit Lier die even van de schep
wilden proeven en lieten weten volgend jaar
zeker terug te komen.
Om half twee bleek dat we aan de laatste lepels
bezig waren en moesten we noodgedwongen de
wachtenden meedelen dat we uitverkocht
waren.
Dankzij de talrijke medewerkers was dit weer
een geslaagd evenement.

Kaderweekend

Op 19 en 20 oktober gingen een 10-tal van onze
bestuursleden en (hulp)leiding terug op de
schoolbanken zitten. Daarbij werden heel
uitlopende sessies gevolgd zoals yoga in het
kleuterturnen, opbouw rondat flik, hoe reageren
bij een ongeval in de zaal, nieuwe
clubwetgeving…
Daarbij werd veel kennis en inspiratie opgedaan
die zeker ook in de turnzaal zal gebruikt worden.
Dit alles werd in goede banen geleid door Gymbo
en Gymba die uiteraard niet mochten ontbreken.
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