
NIEUWSBRIEF

Zaterdag, 28 augustus 2021

Start nieuw turnseizoen

Het nieuwe gymseizoen van VTS Gym start op woensdag 1 september. Ook dit jaar staan

trainers en assistenten klaar om op volledig vrijwillige basis onze gymnasten gedurende

het volledige jaar te begeleiden.

 

We willen onze gymnasten op hun eigen niveau laten groeien en uitdagen, maar vooral

aangename uurtjes bezorgen in de turnzaal.

 

Plezier maken, nieuwe vrienden ontmoeten, het maakt allemaal deel uit van de missie en

visie van VTS Gym.

 

Waw, ik kan het is de slogan van de Gymfederatie. Zijn jullie ook klaar om te sporten,

schrijf je dan vlug in voor het nieuwe turnseizoen.

 

Tot binnenkort in de turnzaal!

Communicatie en GDPR

VTS Gym hecht enorm veel belang aan communicatie. Hiervoor gebruiken wij

verschillende kanalen.

 

Onze afdelingen communiceren via e-maillijsten en sociale media, afhankelijk van de

afdeling o.a. WhatsApp of Facebook Messenger groepen, om op een snelle manier de

juiste informatie aan gymnasten en ouders te bezorgen. Voor algemene communicatie

zetten we onze website, de VTS nieuwsbrief, een gesloten Facebookpagina VTSGym en

een gesloten Instagramgroep vts_gym in.

 

Uiteraard wordt beeldmateriaal verspreid. Indien wij gerichte beelden - dit zijn beelden

waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust

op een bepaalde persoon, geposeerde foto, groepsfoto, podium in een wedstrijd,...) - -

willen gebruiken, hebben we de toestemming nodig van de ouders, ingeval van een

minderjarige gymnast, of de gymnast. Voor niet-gerichte beelden, die niet de intentie

hebben om één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar eerder zijn

bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen, is geen toestemming nodig volgens de

GDPR-wetgeving.

 

Indien u deze toestemming nog niet heeft gegeven, kan dat door het document in te

vullen en mee te geven met de leiding. U vindt dit formulier terug op onze website

(bijlage aan het inschrijvingsformulier).  Indien wij geen document ontvangen,

veronderstelt VTS Gym dat u geen toestemming geeft en kunnen we dus geen foto’s van

de activiteiten van uw kind/gymnast ter beschikking stellen.

Coronamaatregelen

Op 1 september zal een nieuwe fase van de coronamaatregelen ingaan. Vanaf dat ogenblik

zijn er bij voldoende verluchting geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen in de

turnzaal. De coronabubbels behoren dus hopelijk definitief tot het verleden. 

VTS Gym zal volop inzetten op het voldoende ventileren van onze zalen.

De maatregelen betreffende in- en uitgangen blijven van toepassing om contacten tussen

verschillende trainingsbubbels te vermijden. In turnzaal ’t Venneke wordt de ingang

voorzien via de speelplaats (hoofdpoort aan de Vennestraat). De turnzaal verlaten we via

de deur ter hoogte van de kleuterschool. In turnzaal Tovertuin wordt de hoofdingang aan

het Adrien Dezaegerplein gebruikt.

Aan de ouders vragen wij om bij het op- en afhalen voldoende afstand te bewaren. Er

worden geen ouders toegelaten tot de kleedkamers of turnzalen. De gymnasten zullen bij

het betreden en het verlaten van de zaal de handen ontsmetten.

 

Gymfed adviseert dat trainers en assistenten een mondmasker blijven dragen tijdens de

trainingen. VTS Gym volgt dit advies en zal de vereiste maatregelen regelmatig

herevalueren.

Mocht zich toch nog een coronabesmetting voordoen of heeft u of uw kind een hoog

risicocontact gehad, vragen wij om steeds de trainer en hoofdverantwoordelijke

(mampaey.katja@telenet.be) te verwittigen zodat wij de gepaste maatregelen kunnen

nemen.

Overlijden Thilly De Hon

VTS Gym ontving onlangs het droevige nieuws van het overlijden van Thilly De Hon. Zij

was jarenlang leiding van onze Kleuters afdeling. We wensen haar familie heel veel sterkte

toe.

Activiteitenkalender

2021

 

1 sep - Start nieuw turnseizoen

4-9 sep - Vriendjesweek

9 okt - Gyminstuif Kabouters & Kleuters

9-10 okt - Kaderweekend Gymfed

25 okt - VTS Gym Jaarmarktschep

1 nov - Rouwhulde

13 nov - Academische zitting 100 jaar VTS Gym

13-14 nov - Tentoonstelling 100 jaar VTS Gym

 

2022

 

21 jan - Gyminstuif Kabouters en Kleuters

29 jan - Nieuwjaarsreceptie

7 feb - VTS Gym Jaarvergadering

7 feb - Start wafelverkoop

6 mar - Algemene herhaling Gymgala

13 mar - Algemene herhaling Gymgala

19 mar - Verdeling wafels

20 mar  Algemene herhaling Gymgala

26 mar - Gymgala

1 mei - 1 mei festiviteiten

8 mei - Italiaans restaurant

14 mei - Brevettendag Kabouters & Kleuters

21 mei - Brevettendag Ravotters, Kapoenen & Bengels

26 juni - Activiteit jongeren

Trooper

Vergeet tijdens het online shoppen

Trooper niet te gebruiken! Je steunt er

immers onze werking mee zonder zelf iets

meer te betalen.

 

1. Ga naar onze pagina op Trooper

(trooper.be/vtsgym)

2. Kies je shop en klikt op de banner.

De link weet dat jij ons wilt steunen.

3. Doe gewoon je aankoop zoals altijd,

zonder één euro extra te betalen.

4. De shop betaalt een percentje aan

onze club. Gemiddeld krijgen wij €2

per aankoop van €100. 

VZW VTS-Gym

E. Anseelestraat 120

2830 Willebroek

BE0429.103.848

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22
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