
 

 NIEUWSBRIEF 

 Maandag 29 juni 2020 

    

Beste leden, 
 
Het waren rare tijden, de afgelopen maanden. 
Door de Corona-perikelen stond de hele wereld op z’n kop. Ook sportverenigingen werden in een soort lockdown gezet. 
Voor onze gezondheid was het – ja, inderdaad - beter niet te sporten, tenminste niet in groep. Ook voor VTS-Gym was 
dit niet anders. We zagen ons verplicht om alle trainingen en activiteiten stop te zetten, met pijn in het hart weliswaar, 
maar voor het welzijn van iedereen. 
 
Dit betekende dat we ook ons gymgala moesten afblazen, ons Italiaans gelegenheidsrestaurant … en dat we elkaar al 
die tijd niet meer konden ontmoeten. 
 
Ondertussen is de situatie onder controle en zijn de meeste maatregelen teruggeschroefd. Het turnseizoen is ten einde 
en we kijken er nu al naar uit jullie allemaal terug te zien na de vakantie! Ons bestuur houdt alle Corona-richtlijnen 
nauwlettend in de gaten, zodat we in alle veiligheid opnieuw kunnen opstarten. Het nieuwe turnseizoen start op 1 
september 2020. 
 
Het sportjaar 2020-2021 wordt een heel speciaal jaar voor VTS-Gym, een feestjaar, want we vieren ons honderdjarig 
bestaan. We geven het startschot met een academische zitting op 14 november 2020. De hoogtepunten van 100 jaar 
VTS bundelen we in een tentoonstelling op 30 januari 2021 en in een prachtig fotoboek, dat te koop wordt aangeboden 
(vooraf te bestellen). 
 
Naast alle andere activiteiten, hebben we alvast de sporthal gereserveerd op 27 maart 2021 voor ons 100ste gymgala. 
Na 2 jaar trainen wordt dat vast een fantastische show en een spetterend feest! 
 
Veel om naar uit te kijken! 
 
Aan alle gymnasten, leden, sympathisanten: blijf gezond en fit. Een dikke virtuele knuffel van de leiding en het bestuur 
en een fijne vakantie!  
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Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 

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