
 

NIEUWSBRIEF  

  

Donderdag 29 oktober 2020 

    

Beste lezer, 

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

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

    

Nieuwe coronamaatregelen  

  

 

VTS Gym volgt nauwgezet de aanbevelingen op van 
de overheid met betrekking tot de te volgen 
protocollen i.v.m. veiligheid en hygiëne. Hierbij 
wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de 
betrokken leeftijdscategorieën en het feit dat 
turnen een indoorsport is. We beseffen dat de 
situatie versneld verergert en dat wat we vandaag 
neerschrijven morgen al achterhaald kan zijn door 
beslissingen van de overheid. Om op de hoogte te 
blijven van de laatste stand van zaken i.v.m. de 
organisatie van de trainingen vragen we u dan ook 
om onze berichtgeving op de website (vts-gym.be) 
en/of sociale media te volgen. 

Op dinsdag, 27 oktober besliste de Vlaamse 
regering om alle indoorsporten voor +12-jarigen 
vanaf vrijdag, 30 oktober, 18 uur te verbieden. VTS 
Gym zal deze maatregel uiteraard strikt volgen en 
deze blijft geldig totdat de overheid anders zou 
beslissen (een einddatum werd niet bepaald). Dit 
betekent dat alle trainingen voor +12-jarigen, dus 
vanaf Juffers en Knapen vanaf dan worden 
opgeschort. 

Daarnaast werd op de laatste bestuursvergadering 
van VTS gym beslist om ook de richtlijnen voor de 
scholen te volgen inzake de verlengde 
herfstvakantie. De trainingen zullen dus gedurende 
deze periode voor alle afdelingen opgeschort 
worden; dus van zaterdag, 31 oktober tot en met 
woensdag, 11 november om zo ook een 
afkoelingsperiode in te bouwen. Hopelijk – als we 

http://vts-gym.be/


ons allen aan de contactbeschermingsregels 
houden – zal dit enige impact hebben op de verdere 
verspreiding van het virus. 

Daarnaast wenst VTS Gym ook te benadrukken dat 
het geenszins zijn trainers en hulptrainers onder 
druk wil zetten om trainingen sowieso te laten 
doorgaan. Onze (hulp)trainers hebben naast hun 
opdracht als trainer en vrijwilliger ook andere 
verantwoordelijkheden in te vullen in bijvoorbeeld 
de onderwijs- of zorgsector, of hebben 
risicopatiënten in de familie. We laten hen vrij om 
hun prioriteiten zelf te bepalen en steunen hen 
daarin. 

We beseffen dat het een moeilijke 
evenwichtsoefening is tussen het enerzijds 
vervullen van onze sociale en sportieve rol als 
vereniging en anderzijds de nodige maatregelen te 
nemen om de verdere verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Wij hopen daarbij op uw begrip. 

We wensen bij deze iedereen ook een goede 
gezondheid toe en de nodige moed om deze 
moeilijke periode kordaat en op een verantwoorde 
wijze te doorstaan! 

  

  

    

Aanspreekpunt Integriteit  

  

 

Ik ben Sven, jouw club-API. Een club-API, wat is dat? 
 
API staat voor Aanspreekpunt Integriteit. 
 
Gymnasten, trainers, ouders, begeleiders of andere 
betrokkenen kunnen bij mij terecht met vragen, 
vermoedens of klachten bij mogelijk 
grensoverschrijdend gedrag. Dit kan zowel fysiek, 
psychologisch als seksueel zijn. Hieronder valt 
bijvoorbeeld pesten. 
 
Het is belangrijk dat iedereen zich goed kan voelen 
bij VTS Gym. Dit is dan ook wat ik als API wil 
bereiken. Indien dit niet zo is, kan je dus bij mij 
terecht. Je kan me steeds via mail of telefonisch 
bereiken. Gesprekken gebeuren op een veilige en 
discrete manier. Ik luister naar je verhaal en samen 
kijken we hoe we verder kunnen werken. 
 
Contactgegevens: 
E-mailadres: api@vts-gym.be 

mailto:api@vts-gym.be


Telefoonnummer: 0479 90 93 78 
  

  

    

Dank je wel voor jullie inzet!  

  

 

Na een (voor de meesten van ons te) lange periode 
waarin we niet konden trainen, deelnemen aan 
wedstrijden, ons eigen gymgala organiseren... 
konden we in september terug starten met het 
organiseren van onze trainingen voor de 
verschillende afdelingen. 
Ik weet dat deze tijden veel van ons vragen. En met 
ons bedoel ik een hele hoop mensen, in de eerste 
plaats de leiding en de assistenten die er elke week 
staan om in toch wel "speciale" omstandigheden 
het beste van zichzelf te geven. Maar uiteraard ook 
de hoofdleiding en het dagelijks bestuur voor het 
uitwerken van de veiligheidsprotocollen om op een 
zo veilig mogelijke manier de trainingen te kunnen 
laten doorgaan. 
Ook de gymnasten en hun ouders vallen onder 
"ons". Ook van hen vragen we immers een 
inspanning om op een andere manier deel te nemen 
aan de trainingen. 
Ik wil met dit dankwoordje de betekenis van 
solidariteit onderlijnen, het aanpassingsvermogen 
van iedereen bewonderen, veel begrip tonen en 
steun geven. Vooral dat laatste is van belang: 
samen erdoor! Dat vraagt een inspanning van 
leiding en assistenten, gymnasten en ouders, en van 
ons allen. 
Daarom denk ik dat een welgemeende dankjewel 
aan iedereen hier zeker op zijn plaats is. 
 
Maja Mampaey 
Voorzitter ad interim VTS Gym 

  

  

    

Eeuweling  VTS Gym  

  



 

Het seizoen 2020-2021 was een seizoen waar reeds 
lang naar uitgekeken werd en waarvoor al jaren 
geleden de voorbereiding startten: onze club 
bestaat dit seizoen immers 100 jaar!  
 
Er werden grootse plannen gemaakt: een 
academische zitting, een tentoonstelling en, 
uiteraard, het 100ste Gymgala… 
 
Tot de start van dit seizoen waren de 
voorbereidingen in volle gang: sprekers voor de 
academische zitting werden gecontacteerd, zalen 
werden gereserveerd, het archief werd uitgespit…  
 
Spijtig genoeg zorgt een hardnekkig virus ervoor dat 
we onze plannen even dienen uit te stellen… Wij 
willen de eeuweling immers ten volle kunnen 
vieren! 
 
De academische zitting die gepland was in de 
maand november, wordt uitgesteld naar een later 
tijdstip. Vandaag kunnen we nog niet voorspellen 
wanneer deze juist kan doorgaan maar uiteraard 
houden we jullie op de hoogte! 
 
De overzichtstentoonstelling van de voorbije 100 
jaar is gepland voor eind januari, maar ook hiervan 
is niet zeker of deze zoals gepland zal doorgaan.  
 
Ondertussen werd een fotoboek gemaakt met 
unieke foto’s uit het rijke VTS verleden en een korte 
historiek van de voorbije 100 jaar. Hiernaast reeds 
een voorsmaakje met een foto uit de beginjaren. 
 
Wij houden jullie de komende weken en maanden 
via onze website en nieuwsbrief op de hoogte want 
uiteraard hopen wij van dit seizoen toch nog een 
feestseizoen te maken!  

  

  

    

Kaderweekend@home 2020  

  



 

Op 1 september hebben we onze trainingen terug 
hervat. Bij VTS Gym vinden we het erg belangrijk om 
onze trainers, hulptrainers en bestuursleden aan te 
moedigen om extra opleidingen te volgen. 
Jaarlijks wordt, vanuit de Gymfed, het 
Kaderweekend georganiseerd. In normale 
omstandigheden gaat deze door in de topsporthal 
in Gent, maar in de huidige coronatijden is dit niet 
op deze manier te organiseren. Niettemin werd 
door de Gymfed naar een alternatief gezocht. De 
verschillende sessies kunnen nu ook online gevolgd 
worden. 
Volgende trainers/hulptrainers zijn alvast 
ingeschreven en erg enthousiast: Caisey, Chrissy, 
Joren, Anouk, Femke, Els N, Kelly, Sam, Kim, Katja, 
Maja, Ellen, Rachid, Jitse en Tim. 
Wij bedanken alvast onze trainers en hulptrainers 
voor hun interesse en we zijn benieuwd naar alle 
nieuwe oefeningen die onze gymnasten zullen 
mogen uitproberen op de trainingen.  

  

  

    

Opleiding Kidies  & nieuw kleutermateriaal  

  

 

Op 13 september zijn we naar de bijscholing van 
Kidies geweest. We hebben ons laten 
onderdompelen in verschillende leuke ideeën en 
tips voor een geslaagde turnles. Hiermee kunnen 
we zeker aan het werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hierbij ook een realisatie van de bijscholing Kidies. 
Anouk heeft haar creativiteit laten botvieren op 2 



 

transportkarretjes. Hier kunnen de kabouters, 
kleuters en ravotters zeker mee aan de slag! 

 

  

  

    

Week van de official  

  

 

Van 3 tot 11 oktober ging de jaarlijkse week van de 
official door. In deze vreemde tijden willen we meer 
dan ooit benadrukken hoe belangrijk onze juryleden 
zijn! 

Daarom een welgemeende dankjewel aan onze 
juryleden: 

Tim De Boeck 
Maja Mampaey 
Lies Van Acoleyen 
Inge De Wachter 
Nathalie Tempels 

  

  

    

Trooper  

  



 

Vergeet tijdens het online shoppen Trooper niet te 
gebruiken! Je steunt er immers onze werking mee 
zonder zelf iets meer te betalen. 

→ Ga naar onze pagina op Trooper 
(www.trooper.be/vtsgym) 

→ Kies je shop en klikt op de banner. De link 
weet dat jij ons wilt steunen.  

→ Doe gewoon je aankoop zoals altijd, 
zonder één euro extra te betalen. 

→ De shop betaalt een percentje aan onze 
club. Gemiddeld krijgen wij €5 per 
aankoop van €100.  

Alvast bedankt! 
  

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 
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