NIEUWSBRIEF

Dinsdag 08 oktober 2019

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

Start nieuw seizoen

Sinds maandag 2 september draait het nieuwe
turnseizoen van VTS GYM weer op volle toeren.
Al onze vrijwilligers staan opnieuw klaar om alle
bekende en nieuwe gezichten voor een jaar
turnlessen op niveau te geven. Nieuw dit jaar is
dat enkele afdelingen bij de start administratief
worden
ondersteund
door
enkele
bestuursleden, zodat de leiding en hulpleiding
zich volop kan toeleggen op hun belangrijkste
taak: training geven.

Vriendjesweek

Van 7 tot 11 oktober bieden wij ravotters,
kapoenen
en
bengels
tijdens
onze
vriendjesweek de mogelijkheid om een
vriend(in) te laten ervaren hoe super leuk het
is om samen te sporten.

Jaarmarktschep

De laatste maandag van oktober is het
traditioneel Willebroek Jaarmarkt. Vaak is dit
ook de maandag van de herfstvakantie. Even
traditioneel organiseert VTS GYM op die dag
een gelegenheidsrestaurant waar je schep (€10)
of vol-au-vent (€13) kan komen eten.
Van 11.30 uur tot 15 u (of eerder als de
voorraad op is) kan iedereen terecht in het
Volkshuis van Willebroek om onze vereniging te
steunen.

Tenslotte: een mens moet toch eten.

Ledenvoordeel Agiva

Wist je dat elk Gymfed-lid 10% korting ontvangt
op vertoon van zijn/haar lidkaart op zowel
online-aankopen als aankopen tijdens één van
de Gymfed activiteiten? Jouw lidkaart kan je
downloaden op de website van Gymfed na het
aanmaken van een account. Aanmelden op dit
account kan met het e-mail adres waarop je het
attest van de mutualiteit ontvangt.

Terugblik op de Gymnaestrada

De Gymnaestrada ploeg van VTS heeft een fantastische week in Dornbirn achter de rug. Fijne ploeg, super
goede catering, tevreden leiding: dit smaakt naar meer!
Hop naar Amsterdam 2023. Hieronder vinden jullie nog enkele sfeerbeelden.

VTS Gym behaalt onderscheiding op Q4Gym audit!

Op het einde van vorig turnseizoen werd de
werking van VTS doorgelicht door de
overkoepelende Gymfed organisatie. We
slaagden met glans voor deze kwaliteitstest met
een algemene score van 70%.
Het sociale karakter van onze club met ons
gevarieerd aanbod voor iedereen in de
gemeente én de zeer lage lidgelden, maar zeker
ook het grote engagement van zovele nietvergoede vrijwilligers kreeg een pluim van de
Gymfed clubcoach. Tijdens de audit legden we
zelf de nadruk op het sportieve recreatieve
karakter van VTS GYM: competitie moedigen we
aan, maar gezonde ontspanning in een alsmaar
meer competitieve wereld staat bij ons voorop!
We kregen felicitaties voor de hoge
opleidingsgraad van onze trainers en voor ons
bijscholingsbeleid naar trainers en hulptrainers
én een speciale vermelding voor de
‘indrukwekkende’ trainingsplanning van de
tumbling competitie.
De hoge score voor ons communicatiebeleid
(88%) is een beloning voor de inzet van de
werkgroep Communicatie voor het uitwerken
van een nieuwe huisstijl, nieuw logo, website,
etc.
De - weliswaar kleine - aanbevelingen vanuit de
federatie nemen we zeker mee in ons beleid de
volgende jaren! Ze zijn een teken dat we goed
bezig zijn met onze club en dat is volledig te
danken aan de vele vrijwilligers die samen met
het bestuur hun schouders zetten onder ons
project.
Bedankt aan alle trainers, hulptrainers,
bestuursleden,
‘achter-de-schermen’
medewerkers, sponsors … en een speciale merci
aan Katja en Els, die onze club door het
audittraject loodsten.

Gymweken

Deze zomer ging de eerste editie van de mini en
maxi gymweek door. VTS en KWTV sloegen de
handen in elkaar om deze weken tot een goed
einde te brengen. We mogen zeker spreken van
een geslaagde eerste editie. Het waren twee
fantastische weken zowel voor de begeleiders
als de gymnasten. Er werd veel gesprongen,
getuimeld en gezweet.
De Mini’s gingen ook naar de Pretpot en
Jumpunivers en de Maxi’s gingen zwemmen en
naar Jumpunivers.
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