
 

NIEUWSBRIEF  

  

Dinsdag 29 december 2020 

    

Beste lezer, 

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

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

    

Gedeeltelijke heropstart trainingen  

  

 

Op basis van de huidig  geldende federale en lokale 
maatregelen kan VTS Gym haar werking terug 
gedeeltelijk opstarten met ingang maandag 4 
januari 2021. 

Het indoor sporten is opnieuw toegelaten voor 
gymnasten tot en met de leeftijd van 12 jaar 
(geboortejaar 2009). 

Daarnaast wenst VTS Gym ook te benadrukken dat 
het geenszins zijn trainers en hulptrainers onder 
druk wil zetten om trainingen sowieso te laten 
doorgaan. Onze (hulp)trainers hebben naast hun 
opdracht als trainer en vrijwilliger ook andere 
verantwoordelijkheden in te vullen in bijvoorbeeld 
de onderwijs- of zorgsector, of hebben 
risicopatiënten in de familie. We laten hen vrij om 
hun prioriteiten zelf te bepalen en steunen hen 
daarin. 

We beseffen dat het een moeilijke 
evenwichtsoefening is tussen het enerzijds 
vervullen van onze sociale en sportieve rol als 
vereniging en anderzijds de nodige maatregelen te 
nemen om de verdere verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Wij hopen daarbij op uw begrip. 

Volgende afdelingen starten op:  

Kleuters, ravotters, kapoenen, bengels, tumbling 
beginners en tumbling jongeren. 



Voor de afdeling kabouters zal in de loop van januari 
bekeken worden wanneer opgestart kan worden. 

We beseffen dat de situatie snel kan veranderen en 
dat wat we vandaag neerschrijven morgen al 
achterhaald kan zijn door beslissingen van de 
overheid. Om op de hoogte te blijven van de laatste 
stand van zaken in verband met de organisatie van 
de trainingen vragen we u dan ook om onze 
berichtgeving op de website (vts-gym.be) en/of 
sociale media te volgen. 

We wensen bij deze iedereen ook een goede 
gezondheid toe en de nodige moed om deze 
moeilijke periode kordaat en op een verantwoorde 
wijze te doorstaan! 

  

  

  

    

Eindejaarswensen van de voorzitter  

  

 

2020 stond bij iedereen binnen VTS aangestipt als 
een belangrijk jaar als de aanloop van de 100e 
verjaardag van onze turnclub. Een klein beestje (nl. 
het Covid 19-virus) besliste hier echter anders over. 
Daardoor ging België midden maart in lockdown en 
dit voor maanden. Tijdens de zomerperiode waren 
de berichten iets gunstiger en mocht iets meer maar 
in september begon het aantal besmettingen terug 
toe te nemen. Daarom dienden we eind oktober 
terug in lockdown te gaan. Dit alles heeft een grote 
impact voor zowel de organisatie van de trainingen 
als voor de organisatie van de andere activiteiten. 
 
Desondanks er geen of weinig activiteiten 
plaatshadden in 2020, wil ik in de eerste plaats 
trainers, assistenten en bestuur bedanken voor de 
inspanningen die geleverd werden om gymnasten 
toch betrokken te houden bij onze vereniging en in 
deze speciale tijden het beste van zichzelf te blijven 
geven. Maar ook de gymnasten zelf en hun ouders 
wil ik bedanken voor hun begrip. 
 
Wat 2021 zal brengen, zullen we moeten 
afwachten, maar VTS Gym zal er blijven voor gaan. 
VTS Gym wil ook in 2020, trouw aan de missie en 
visie, ervoor blijven zorgen dat turnen voor 
iedereentoegankelijk blijft. 
 
Kerst en Nieuwjaar zullen er dit jaar anders uitzien 
dan normaal en er zullen veel virtuele wensen 

http://vts-gym.be/


worden uitgewisseld. Daar kan ik me dan ook alleen 
maar bij aansluiten. Geniet van deze feestdagen en 
van alle kleine dingen die je gelukkig kunnen maken. 
Zo kunnen we 2020 achter ons laten en hopen op 
een positiever 2021. 

  

  

    

Gymtopia  

  

 

Tijdens de COVID-periode heeft de VTS leiding niet stilgezeten. De kaderdag van Gymfed werd uitgebreid gevolgd met 
specifieke nadruk op  het webinar en de opleidingen over Gymtopia. 
Gymtopia is een nieuw sporttechnisch programma van de Gymfed voor alle 7- en 8-jarigen in onze club. Dit betekent 
dat we met het nieuwe programma aan de slag gaan bij kapoenen en ravotters. 
Het programma bevat toffe en gevarieerde oefeningen en is opgebouwd rond 9 bewegingsthema’s (springen en landen, 
zwaaien, evenwicht,…) die gesymboliseerd worden door een dier. Het programma biedt uitdagingen aan elk kind en op 
elk niveau. 
Wees dus niet verbaasd als jouw gymnast binnenkort komt vertellen over de kat, leeuw, aap, kikker, sprinkhaan, 
flamingo, zeehond, kangoeroe of het stokstaartje. 
  

  

    

Opnieuw Gymweken deze zomer!  

  



 

  

  

    

WE GAAN ER SAMEN VOOR: 
  
Hierbij een warme oproep om vol te houden en de COVID-maatregelen te blijven respecteren, ook tijdens de komende 
feestperiode! 
  
Alleen SAMEN kunnen we ervoor zorgen dat iedereen snel terug de gym- en sportzaal terug kan ingaan. 
 
  

  

    

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! 
  

  

    

Trooper  

  

 

Vergeet tijdens het online shoppen Trooper niet te 
gebruiken! Je steunt er immers onze werking mee 
zonder zelf iets meer te betalen. 

→ Ga naar onze pagina op Trooper 
(www.trooper.be/vtsgym) 

→ Kies je shop en klikt op de banner. De link 
weet dat jij ons wilt steunen.  

→ Doe gewoon je aankoop zoals altijd, 
zonder één euro extra te betalen. 

→ De shop betaalt een percentje aan onze 
club. Gemiddeld krijgen wij €5 per 
aankoop van €100.  

Alvast bedankt! 
  

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 
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