NIEUWSBRIEF

Donderdag 03 januari 2019

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

Nieuwjaarswensen van de voorzitter

Beste VTS GYM’er,
Namens het voltallige bestuur en al onze
enthousiaste vrijwilligers wens ik u en uw
familie en vrienden het allerbeste voor het
nieuwe jaar 2019. Dat het een gezond, sportief
en warm jaar mag worden.
Voor VTS GYM wordt het alvast een spannend
jaar, met o.a. de Gymnaestrada in Dornbirn
(Oostenrijk) op het menu.
Graag nodig ik u allen uit op de
nieuwjaarsreceptie van onze vereniging op
zaterdag 26 januari in het Volkshuis van
Willebroek. Meer details vindt u verder in deze
nieuwsbrief.
Hopelijk tot dan en de beste wensen!

Sportieve groeten
Nick Van kerckhoven
Voorzitter VTS GYM

Nieuwjaarsreceptie

VTS GYM nodigt u van harte uit op haar nieuwjaarsreceptie op zaterdag 26/01/2019 om 19 uur in het
Volkshuis in Willebroek.
Onze verdienstelijke bestuursleden, leiding, assistenten en helpers worden dan in de bloemetjes gezet.
Inschrijven voor de receptie kan tot uiterlijk 21/01/2019.
Om deel te nemen volstaat het, het bijgevoegd formulier ingevuld te overhandigen aan één van onze
bestuursleden/leiding of via secretariaat@vts-gym.be.

Infovergadering Gymnaestrada

Come together, show your colours!
We organiseren een nieuwe info-avond op zaterdag 26 januari. We starten stipt om 18u30.
Deze vergadering gaat door in het bovenzaaltje van het Volkshuis in Willebroek.
Na deze info-avond start onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie: om 19u in de grote zaal van het Volkshuis. Ook
hiervoor worden jullie hartelijk uitgenodigd.
We hopen dan ook van deze gelegenheid gebruik te kunnen maken om iedereen (deelnemers, ouders,

begeleiders, … ) op een informele manier wat beter te leren kennen.
Hopelijk tot dan!

Volg ons nu ook via Instagram!

VTS GYM is nu te volgen via Instagram. Foto’s en video’s van al onze activiteiten zullen daar ook verschijnen.
Zoek naar “VTS GYM Willebroek” op Facebook, Instagram of YouTube en volg ons!

Gymnaestradabier

Het Gymnaestradabier is nog steeds
verkrijgbaar. Als ondersteuning voor de
demoploeg is er een Tripelbier gebrouwen dat
verkocht wordt in flessen van 75cl aan €8 per
fles of aan €24 voor drie flessen in een
cadeauverpakking.
De oplage is beperkt dus wacht niet te lang om
dit exclusief bier in huis te halen!

Kempencup

Op 2 december ging de Kempencup door in
sporthal De Hoogt in Oud-Turnhout. Deze
wedstrijd was een interclubwedstrijd en volgde
de reglementen van de provinciale voorrondes
die er begin 2019 aankomen. Een goede test
dus! Met 7 gymnasten zakten we af naar de
sporthal.
De resultaten waren alvast super. Met 5
podiumplaatsen konden we alleen maar
tevreden zijn.
Hierbij de resultaten:
Lien: 3de plaats, Sparta: 8ste plaats, Elien: 11de
plaats, Jentel: 2de plaats, Sinne: 2de plaats,
Mauro: 3de plaats, Dante: 2de plaats.
Bij deze ook al een oproep om op de eerste
provinciale voorronde in Niel op 12 en 13
januari te komen supporteren voor onze
gymnasten.

Dag van de vrijwilliger

Onze vrijwilligers vormen de basis van onze
moderne, dynamische sportclub.
Zij zijn het uithangbord van VTS GYM en geven
dagelijks uiting aan ‘samen actief’ zijn.
Onze vrijwilligers zijn dan ook onmisbaar voor
de werking van onze club. Daarom een dikke
merci aan iedereen die zijn steentje bijdraagt!

VTS GYM Willebroek

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief

E. Anseelestraat 120
secretariaat@vts-gym.be
2830 Willebroek
www.vts-gym.be
Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22

