
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zaterdag 01 december 2018 

    

Beste lezer 

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

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

Assistenten gezocht  

  

 

Ben je sportief en sociaal? Werk je graag met 
kinderen of liever met volwassenen? 

Kan je je gedurende 1 of meerdere dagen in de 
week een uurtje vrijmaken? 

Dan kan je terecht bij VTS Gym.  

Wij zijn op zoek naar assistenten voor al onze 
afdelingen en in het bijzonder voor de afdeling 
bengels, dames en trampoline. 

Wat kunnen we je bieden:  

 Indien je je vaardigheden wil uitbreiden, 
worden de kosten ten laste genomen door 
de club 

 Ook de vervoersonkosten gerelateerd aan 
deelname wedstrijden, opleiding, … zijn 
hierin inbegrepen 

 Na 1 jaar betaalt VTS je lidgeld en ben je 
gratis verzekerd 

 Na 1 jaar word je de trotse eigenaar van 
de clubkledij (Hoodie of T-shirt) 

 Jaarlijks beloont VTS  je vrijwillig 
engagement met een kleine appreciatie 

Heb je interesse, neem dan contact op met 
Katja Mampaey (mampaey.katja@telenet.be  of 
0498 93 95 17). 

  

  

    

mailto:mampaey.katja@telenet.be
tel:0498%20/%2093%2095%2017


Bier Gymnaestrada  

    

 

VTS GYM heeft nu ook haar eigen 
Gymnaestradabier. Als ondersteuning voor de 
demoploeg is er een Tripelbier gebrouwen dat 
verkocht wordt in flessen van 75cl aan €8 per 
fles of aan €24 voor drie flessen in een 
cadeauverpakking. Een ideaal cadeau voor de 
feestdagen dus! 

De oplage is beperkt dus wacht niet te lang om 
dit exclusief bier in huis te halen! 

 

  

  

    

Inschrijvingsstop Kleuters en Bengels  

    

 

Eind vorig seizoen werd ons 450ste lid in de 
bloemetjes gezet aangezien het reeds een tijdje 
geleden was dat we dit cijfer haalden. En ook dit 
jaar kennen we een stijgend ledenaantal. Op dit 
ogenblik telt onze vereniging reeds 425 leden. 
Dit zijn er een 40-tal meer in vergelijking met 
vorig seizoen (begin november). 

Aangezien het stijgend ledenaantal geen invloed 
mag hebben op de kwaliteit van de trainingen, 
werd beslist om voorlopig geen nieuwe kleuters 
en bengels meer te aanvaarden. Voor nieuwe 
aanvragen wordt een wachtlijst opgemaakt. 
Indien het aantal kleuters of bengels op training 
vermindert, dan zullen de kandidaten op de 
wachtlijst gecontacteerd worden. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  



Gymnaestrada  

    

 

Algemeen: 

De Belgische ploegen zullen net als in 2007 verblijven in Rankweil, een klein dorpje in de regio Vorarlberg. 
Voor wie er de vorige keer ook bij was, was dit geweldig nieuws. 

In 2007 zorgde deze dorpsgemeenschap er immers voor dat alles tot in de puntjes in orde was. De scholen 
waarin we verbleven waren proper en goed onderhouden en ook het ontbijt was verzorgd. Elke avond werd er 
wel iets georganiseerd op het centrale plein, waaraan zowel wij Belgen, als de plaatselijke bevolking veel 
plezier beleefden. 

Wij gaan er dan ook van uit dat dit ook nu weer een onvergetelijke week zal worden. 

Ondertussen beschikken we vanaf deze week over de pasmodellen van de kledij waarin onze Belgische 
delegatie de hele week ons landje zal vertegenwoordigen. Bij deze nog even de herinnering dat er op 25 
november moet gepast worden op de training die dan voorzien is. Zorg dus dat je aanwezig bent (zowel 
deelnemers als begeleiders). 

Denk ook nog even aan de maandelijkse betaling die we van de deelnemers/begeleiders steeds tegen de 15de 
van de maand verwachten! 

Trainingen: 

Ondertussen is onze demoploeg ijverig aan het trainen geslagen. Verschillende stukken uit het nummer 
werden al aangeleerd zodat er vanaf januari volop op de aaneenschakeling en de volledige choreografie kan 
geoefend worden. 

Doe zo voort! We zijn alvast benieuwd naar het resultaat dat voor de eerste keer op ons Gymgala zal getoond 
worden. 

Acties: 

Na het succes van onze ontbijtmanden zijn we alweer met de volgende actie gestart: de verkoop van een 
speciaal voor ons gebrouwen Gymnaestradabiertje (een blonde Tripel). 

Een uitgelezen geschenk voor de feestdagen!!! 

Meer info hierover in de aankondiging bovenaan. 

  

  

  

 

 

 

  



Gyminstuif  

    

 

Op zaterdag 17 november ging de jaarlijkse 
Gyminstuif van VTS Gym door. 

De ouders konden zien hoe een 30-tal 
enthousiaste kabouters en 50 kleuters tijdens 
hun trainingen werken aan de 5 motorische 
basisvaardigheden (uithouding, kracht, snelheid, 
techniek & coördinatie en lenigheid). 

    

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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