
 

NIEUWSBRIEF  

  

Zondag 29 oktober 2017 

    

Beste lezer 

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

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

Jaarmarktschep   

    

 

Tijdens de jaarmarkt in Willebroek op 30/10/2017 

bieden wij opnieuw schep (€10) en vol-au-vent 

(€13) aan vanaf 11u30 in het Volkshuis in 

Willebroek. 

Hopelijk tot dan! 

  

    

    

Gyminstuif   

    

 

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseerden we 

een Gyminstuif voor de afdelingen Kabouters en 

Kleuters. 

Tijdens deze gyminstuif konden de kinderen zich 

uitleven op de verschillende turntoestellen, in 

aanwezigheid van hun ouders. 

In totaal namen er 35 kabouters en 50 kleuters 

deel aan deze succesvolle activiteit. 

 

Klik hier om de foto’s te bekijken. 

https://photos.app.goo.gl/sF7Q8xyWgeis5YJU2


    

  

    

Nieuwe hoofdleiding  

    

 

Sinds het begin van dit seizoen heeft Katja 

Mampaey de taak van hoofdleiding overgenomen 

van Christel Cloots. 

We wensen Katja veel succes met het 

omvangrijke takenpakket en bedanken Christel 

voor de haar inzet tijdens de voorbije jaren! 

    

  

    

Aanspreekpunt integriteit Gymfed  

    

 

Gymfed richtte de ethische commissie op met als 

doel de positieve waarden in de jeugdsport na te 

streven. 

De voornaamste taken van deze commissie zijn: 

 Toezien op de toepassing en naleven van het 

EVS-decreet (EVS = Ethisch Verantwoorde 

Sportbeoefening) 

 Toezien op de toepassing van de ethische 

code in de Gymfed 

 Het aanspreekpunt zijn en advies verstrekken 

aan individuele leden, clubs, Raad van 

Bestuur en tuchtcommissie 

 Tools ontwikkelen voor de clubs met 

betrekking tot ethisch verantwoord sporten 

 Informatie betreffende ethisch verantwoord 

sporten aan de clubs bezorgen 

Het aanspreekpunt voor clubs en leden is 

Caroline Janees, sportpsychologe. 

Caroline is bereikbaar via api@gymfed.be of 

telefonisch op 0485/63.39.37 

mailto:api@gymfed.be


Meer informatie over de Ethische Commissie kan 

gevonden worden op volgende link: 

https://www.gymfed.be/over-

gymfed/gymtastisch-sporten/ethische-

commissie-gymfed 

    

    

    

Overlijden Francine Pintens   

    

 

Op 27/09/2017 heeft VTS GYM afscheid moeten 

nemen van Francine Pintens, steunend lid en 

erelid van onze vereniging. 

VTS GYM wenst ook langs deze weg zijn 

medeleven te betuigen aan de nabestaanden. 

  

 

  

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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