
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zaterdag 06 juli 2019 

    

Beste lezer, 

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

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

    

Aftellen naar de Gymnaestrada!  

  

 

Op maandag 24 juni verzamelde onze Gymnaestrada-ploeg in de sporthal De Schalk voor een open training. 
Zowel de pers, als de ouders en de sponsors waren uitgenodigd. Na een intensieve uitvoering van het nummer 
in een warme sporthal, werd iedereen nog een drankje aangeboden en kregen de ouders nog de laatste 
informatie over de unieke trip die hun kinderen te wachten staat. En nu: richting Oostenrijk voor een 
onvergetelijke week! 

  

  

  

 

 

 

  



Start nieuw seizoen = nieuwe lidgelden  

  

 

VTS Gym hanteert al jaren zeer democratische 
prijzen voor het lidmaatschap. Ieder jaar zoeken 
we naar een goede balans tussen de 
laagdrempeligheid van onze vereniging en de 
kwaliteit die we willen bieden. 

Voor het seizoen 2019-2020 werden volgende 
lidgelden vastgelegd door het bestuur: 

- voor -18-jarigen: 35 euro voor het hele seizoen 
(24 euro voor houders van een vrijetijdspas) 

- voor +18-jarigen: 55 euro voor het hele 
seizoen (38 euro voor houders van een 
vrijetijdspas) 

We benadrukken graag dat deze lidgelden enkel 
kunnen gerealiseerd worden door de vrijwillige 
inzet van alle leiding, hulpleiding, assistenten en 
bestuur. 

  

  

    

Aktiva Cup  

    

 

Op 22 juni namen we met maar liefst 20 
gymnasten van de tumblingploeg deel aan de 
Aktiva cup in Berendrecht. 

Het ideale moment om het seizoen af te sluiten 
en om te testen of er volgend seizoen geen 
niveau hoger kan worden deelgenomen. 

In het recreaniveau waren er 15 gymnasten die 
de VTS-kleuren verdedigden, in het C-niveau 
waren dit er 4 en eentje in het B-niveau. We 
behaalden heel wat mooie podiumplaatsen en 
ereplaatsen. 

De resultaten kan je terugvinden via deze link. 

  

  

  

 

 

 

  

http://www.aktivagym.com/aktiva/page.php?id=AKTIVA%20CUP&amp;descr=Aktiva%20cup


Uitstap jongeren  

  

 

 

Op zaterdag 21 juni trokken 81 VTS’ers naar Bobbejaanland. Het prachtige weer en de goede sfeer zorgden 
ook dit jaar voor een geweldige seizoensafsluiter. 

Volgend jaar opnieuw? 

  

  

    

Prettige vakantie!  

  

 

Het turnseizoen 2019-2020 begint op 

02/09/2019. De licht aangepaste trainingsuren 

zijn te vinden op onze website. 

VTS GYM wenst iedereen in tussentijd een 
prettige vakantie! 

 

 

 

http://www.vts-gym.be/practisch.asp


VTS GYM Willebroek 

 

E. Anseelestraat 120 

2830 Willebroek 

 

Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 

  

secretariaat@vts-gym.be 

www.vts-gym.be 
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