NIEUWSBRIEF

Donderdag 05 maart 2020

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

Gymgala

VTS Gym nodigt U van harte uit op het VTS Gymgala
op zaterdag 28 maart 2020 in de gemeentelijke
sporthal ‘De Schalk’. Naar jaarlijkse gewoonte zullen
onze afdelingen het beste van zichzelf geven in een
wervelende turnshow. Kaarten zijn binnenkort
verkrijgbaar bij leiding, bestuur of online via
www.vts-gym.be.
Op zondag 8, 15 en 22 maart 2019 zullen de
algemene herhalingen plaatsvinden in sporthal ‘De
Schalk’. De exacte uren voor de verschillende
afdelingen zullen zo snel mogelijk meegedeeld
worden door onze leiding en het tijdsschema zal
tevens op de ‘VTS Gym Willebroek’ Facebookpagina geplaatst worden. Hou deze dus zeker en
vast goed in het oog de komende maanden!
Ten slotte, nog een warme oproep aan al onze
gymnasten om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn
op deze extra voorbereidingen zodat we er een
groot succes van kunnen maken. Tot dan!

Wafelverkoop

Ook in 2020 organiseert onze vereniging een
wafelverkoop.
Dit jaar bieden wij u volgend assortiment aan:
• Paaseitjes 250g
• Vanillewafels
• Chocoladewafels
• Wafelmix
o 6 vanillewafels
o 6 chocoladewafels
o 2x3 botergaletten
o 2x3 chocoladegaletten
Gelieve het leveringsadres op het bestelformulier
correct en volledig in te vullen om vergissingen te
vermijden.
Leveringen buiten Willebroek zullen aan het adres
van de verkoper bezorgd worden, of via haar/zijn
afdeling meegegeven worden.
Het gedeelte bestemd voor de club dient samen
met het geld afgegeven te worden aan de leiding of
de verantwoordelijke voor de wafelverkoop (Wim
Borms, Vaartstraat 23B, 2830 Willebroek), en dit
voor 13 maart 2020. De levering is voorzien op
zaterdag 21 maart 2020.
Wij rekenen op heel wat bereidwillige medewerkers
en hopen op een succesvolle verkoop.
Het bestelformulier vindt U via deze link.

Wist je dat?

Wist je dat:
• in het seizoen 2020-2021 VTS Gym 100 jaar bestaat?
• wij voor deze gelegenheid een aantal extra activiteiten plannen?
o Uitgifte fotoboek 100 jaar VTS
o Academische zitting 14.11.2020
o Tentoonstelling van 29.01.2021 t/m 31.01.2021
o Jubileumjaar afsluiten met Gymgala 27.03.2021
• onze afdelingen dames en heren in september 2020 50 jaar bestaan?
• onze VZW 35 jaar geleden werd opgericht?
• onze 2 afdelingsvlaggen (destijds voor juffers en knapen) 70 jaar oud zijn?

Onze eerste afdelingsfoto’s:

Foto’s, verhalen en/of anekdotes in het kader van ons 100-jarig bestaan zijn nog altijd welkom en je
mag dat melden aan één van onze bestuursleden of e-mailen naar: vts100@vts-gym.be

Wedstrijden

Op 18 en 19 januari ging de eerste provinciale
voorronde tumbling C-niveau door in het verre
Knokke. Maar liefst 12 gymnasten namen deel aan
deze wedstrijd. Door examenperiode van de
studenten aan de hogeschool of universiteit nemen
zij niet deel aan deze wedstrijd. Deze wedstrijd was
het provinciaal kampioenschap voor Oost- en WestVlaanderen. Voor een aantal van hen was dit de
eerste keer dat ze op dit niveau mee deden.

Infovergadering

Onze jaarlijkse infovergadering gaat door op
30/03/2020 om 19u in het Volkshuis in Willebroek.
Onze leden zijn hierop uiteraard zeer welkom.

GYMweken

Net als vorig jaar, organiseert de sportdienst van de
gemeente Willebroek in samenwerking met KWTV
Willebroek en VTS Gym de GYMweken.
Dit jaar zijn er 3 GYMweken gebaseerd op de
leeftijd:
• GYMweek MINI (geboortejaren 20142015): 06-10/07/2020
• GYMweek JUNIOR (geboortejaren 20102013): 13-17/07/2020
• GYMweek MAXI (geboortejaren 20062009): 27-31/07/2020
De inschrijvingen openen op 02/04/2020 om 16u op
de
webshop
van
de
gemeente:
http://webshop.willebroek.be.

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

