
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zaterdag 11 januari 2020 

    

Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM. 

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

    

Nieuwjaarswensen  

  

 

2019 was een druk jaar voor VTS Gym. Na een korte 
pauze nam VTS Gym opnieuw deel aan de 
Gymnaestrada in Dornbirn in Oostenrijk. Deze 
hoogmis van de recreatieve gymnastiek vindt om de 
4 jaar plaats en verzamelt turnclubs vanuit de hele 
wereld om in een niet-competitieve sfeer te 
genieten van gymnastiek. Ons demo-team beleefde 
er alvast de tijd van zijn leven. 
 
Verder wist VTS Gym zijn Q4Gym label te verlengen 
voor een periode van 4 jaar. Daarbij heeft VTS Gym 
zich onder meer onderscheiden door de hoge 
opleidingsgraad van zijn leiding, het feit dat alle 
leiding de ethische code van Gymfed 
ondertekenden, de zeer kwalitatieve 
onthaalbrochure en het feit dat de feedback van 
Gymfed in overweging genomen heeft. 
 
Tot slot werd ook een werkgroep opgericht die de 
werking van VTS Gym onder de loep neemt en 
vervolgens zal optimaliseren. Deze werkgroep heeft 
tot doel VTS Gym voor te bereiden op de toekomst. 
 
VTS Gym wil ook in 2020, trouw aan de missie en 
visie, ervoor blijven zorgen dat turnen voor 
iedereen toegankelijk blijft. Daarom verdienen al 
onze onbezoldigde vrijwilligers een dikke pluim. Ik 
wens dan ook van dit forum gebruik te maken om al 
onze broodnodige vrijwilligers te danken die dag in 
dag uit klaar staan om meer dan 400 leden een fijne 
en gezonde tijd te bezorgen. Dikke merci aan 
iedereen! 



  

  

    

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie  

  

 

Op zaterdag 25 januari 2020 worden onze 
verdienstelijke bestuursleden, leiding, assistenten 
en helpers in de bloemetjes gezet tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie om 19u in het Volkshuis in 
Willebroek. 
 
Inschrijven voor de receptie kan tot uiterlijk 18 
januari 2020. 
 
Om deel te nemen volstaat het, het 
inschrijvingsformulier ingevuld af te scheuren en te 
overhandigen aan één van onze bestuursleden 
en/of leiding of via secretariaat@vts-gym.be. 
 
 

  

  

    

Uitnodiging infovergadering  

  

 

We wensen jullie te informeren dat door IT-
problemen de jaarvergadering niet zal doorgaan op 
3 februari zoals eerder aangekondigd. Eens de IT-
problemen opgelost zijn, zal een nieuwe datum 
gecommuniceerd worden. 

  

  

    

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ri5sylshy34f166/UitnodigingReceptie.pdf?dl=0
mailto:secretariaat@vts-gym.be


Turnzaal Tovertuin 

  

Voor: 

 

Na: 

 

Na het harde werk van de technische ploeg 
schrijnwerk van Scholengroep Rivierenland kan de 
turnzaal van Tovertuin terug in gebruik genomen 
worden. De vloer werd volledig afgeschuurd en 
opnieuw behandeld. Dikke pluim voor de 
schrijnwerkers! 
VTS kon vanaf 6/1 ook terug terecht in de 
vernieuwde zaal. 

  

  

    

Kempencup  

  

 

De gymnasten C- en B-niveau van de Tumbling 
Gevorderden namen zondag 1 december deel aan 
de Kempen Cup te Oud-Turnhout. Dit was een 
eerste testwedstrijd om te bekijken hoe ver onze 
gymnasten staan voor komend wedstrijdseizoen. 
Voor enkele gymnasten was het bovendien ook de 
eerste keer dat zij deelnamen aan een hoger niveau. 
We keerden terug huiswaarts met maar liefst 4 
medailles (3 zilveren en 1 gouden medaille). We 
kijken alvast uit naar de komende provinciale 
voorrondes. De eerstvolgende wedstrijd staat 
gepland op 18 en 19 januari. 

  

  

    

 

 

 

 

 



Tumbling Hofstade 

  

 

Aangezien onze tumblingafdeling ieder jaar weer 
sterk aangroeit en ook het niveau van onze 
gymnasten blijft groeien, is het niet altijd evident 
om te trainen in onze gekende turnzaal. Deze heeft 
namelijk niet de juiste infrastructuur om de 
tumblingreeksen volledig uit te voeren en nieuwe 
elementen aan te leren. Daarom besloten we om 
met de afdeling Tumbling Gevorderden een paar 
keer te gaan trainen in de prachtige turnhal te 
Hofstade. Zo trokken we op zaterdag 23 november 
en zaterdag 7 december met een aantal gymnasten 
naar Hofstade om daar te gaan trainen. Zeer veel 
nieuwe elementen werden voor een eerste keer 
uitgevoerd en andere elementen werden dan weer 
verder ingeoefend. Dit was zeker niet de laatste 
keer dat we hier zijn komen trainen. 

  

  

    

Gymnastiek for life  

  

 

Op zaterdag 21 december organiseerde KWTV 
Willebroek het evenement “Gymnastiek for life” ten 
voordele van de Diabetesliga. Gymnasten konden 
zich laten sponsoren voor het uitvoeren van enkele 
turnbewegingen en moesten deze dan uitvoeren 
tijdens dit evenement. Ook enkele gymnasten van 
VTS Gym Willebroek besloten deel te nemen voor 
het goede doel. 
Er was bovendien ook de mogelijkheid om op de 
foto te gaan met onze wereldtopper tumbling 
Tachina Peeters. Het was een zeer geslaagd 
evenement. Nog eens een dikke proficiat aan KWTV 
Willebroek voor dit prachtige initiatief! 

  

  

    

  



Onze sponsors 

  

 

   

 

  

 

  

  
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
  

Onder meer dankzij onze sponsors kunnen we het lidgeld laag houden en toch investeren in opleiding en nieuw 
materiaal voor onze verschillende afdelingen. 
 
Daarom willen we hen nogmaals van harte bedanken! 
  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data 2020 

  

Hieronder vindt u een aantal data die voor onze vereniging en voor de gymnasten belangrijk zijn. Kunnen jullie deze 
alvast in jullie agenda noteren? 
 

• Zaterdag 18 januari 2020: gyminstuif kabouters en kleuters 

• Zaterdag 25 januari 2020: nieuwjaarsreceptie 

• Zaterdag 1 februari 2020: start wafelverkoop 

• Zondag 15 maart 2020: algemene herhaling voor ons gymgala 

• Zondag 22 maart 2020: algemene herhaling voor ons gymgala 

• Zaterdag 28 maart 2020: GYMGALA 

• Zaterdag 9 mei 2020: brevettendag voor kabouters en kleuters 

• Zaterdag 16 mei 2020: brevettendag voor ravotters, kapoenen en bengels 

• Zondag 17 mei 2020: italiaans restaurant 

• Zondag 28 juni 2020: uitstap jongeren Bobbejaanland – vanaf kapoenen 

  

VZW VTS-Gym 

E. Anseelestraat 120 
2830 Willebroek 
BE0429.103.848 
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 
Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 

secretariaat@vts-gym.be 
www.vts-gym.be 

    

 

mailto:nieuwsbrief@vts-gym.be?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief@vts-gym.be?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief
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http://www.vts-gym.be/
https://www.facebook.com/VTSGym/
https://www.instagram.com/vts_gym/
https://www.youtube.com/channel/UCGyyYCdQRpz3UcXOYNIKUvQ

