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Nieuwjaarswensen voorzitter

Toen ik bij het schrijven van deze eindejaarswensen even terugkeek naar deze van 2021,

bleek dat ik verwachtte dat 2022 er toch een beetje anders ging uitzien. Helaas toonde

het coronavirus zich in de eerste helft van 2022 een hardnekkig beestje. Ook in 2022 kon

ons Gymgala niet doorgaan. Gelukkig verliep nadien alles min of meer normaal en startte

het turnseizoen in september onder een gunstiger gesternte.

Ik wil in deze wensen in de eerste plaats trainers, assistenten en bestuur bedanken voor

de inspanningen die geleverd werden om gymnasten betrokken te houden bij onze

vereniging en in deze speciale tijden het beste van zichzelf te blijven geven. Maar ook de

gymnasten zelf en hun ouders wil ik bedanken voor hun begrip en engagement. Wat 2023

zal brengen blijft toch een beetje koffiedik kijken, maar VTS Gym zal er voluit in vliegen.

Ook ons 100-ste Gymgala zal eindelijk kunnen plaatvinden.

Uiteraard wil VTS Gym ook in 2023, trouw aan de missie en visie, ervoor blijven zorgen dat

turnen voor iedereen toegankelijk blijft.

Dan rest er mij alleen nog om iedereen het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Geniet

van dit nieuwe jaar en van alle kleine dingen die je gelukkig maken. Zo laten we 2022

achter ons en kunnen we uitkijken naar een hoopvol 2023.

Nieuwjaarsreceptie

We nodigen jullie graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op

zaterdag, 28 januari om 19u in het Volkshuis in Willebroek.

 

Inschrijven voor de gratis receptie kan tot uiterlijk 21

januari.

 

Om deel te nemen volstaat het om het ingevulde

inschrijvingsformulier te bezorgen aan één van onze

bestuursleden en/of leiding of via e-mail te sturen naar

secretariaat@vts-gym.be.

Vriendjesweek

Kersttraining

Donderdag 22 december ging de laatste training van het jaar voor onze tumblingafdeling

door. We maakten er een echte kersttraining van. Spelletjes in de opwarming, uitdagingen

op airtrack en tumblingbaan … En als een uitdaging werd gehaald, was er natuurlijk wat

lekkers als beloning!

100-ste Gymgala

Op zaterdag 25 maart om 19u30 gaat het 100-ste Gymgala van VTS Gym door. Door de

COVID-pandemie zal het 4 jaar geleden zijn dat we het Gymgala konden organiseren. We

hopen dan ook u talrijk te mogen ontvangen op deze feestelijke editie. Reserveer de

datum alvast in uw agenda!

Onze sponsors

Onder meer dankzij onze sponsors kunnen we het lidgeld laag houden en toch investeren

in opleiding en nieuw materiaal voor onze verschillende afdelingen.

Clubgrade

Vorig jaar startte VTS-Gym een oefening om onze club klaar te maken voor de toekomst.

Hiervoor werd beroep gedaan op Clubgrade die samen met een groep bestuursleden,

trainers, gymnasten en vrijwilligers, de sterke en zwakke punten van onze vereniging in

kaart bracht.

 

De voorbije maanden hebben we met deze enthousiaste groep de koppen bij elkaar

gestoken om de organisatie van onze vereniging en ons bestuur, onder begeleiding van

Clubgrade coach Paula, verder uit te werken. De foto’s geven jullie een impressie van

deze oefening.

 

De grote principes van de nieuwe werking zijn ondertussen uitgetekend en in de komende

maanden gaan we hiermee verder aan de slag om deze te concretiseren en openstaande

vragen te beantwoorden. De uitkomst van deze oefening delen we in één van de volgende

nieuwsbrieven.

Belangrijke data

Januari

28: Nieuwjaarsreceptie

 

Februari

6: Start wafelverkoop

11-17: Vriendjesweek

11 en 15: Gyminstuif Kabouters en Kleuters

 

Maart

5: Algemene herhaling Gymgala

12: Algemene herhaling Gymgala

18: Verdeling wafels

19: Algemene herhaling Gymgala

25: 100ste Gymgala 

 

 

Trooper - Steun VTS Gym

Vergeet tijdens het online shoppen

Trooper niet te gebruiken! Je steunt er

immers onze werking mee zonder zelf iets

meer te betalen.

1. Ga naar onze pagina op Trooper

(trooper.be/vtsgym)

2. Kies je shop en klikt op de banner.

De link weet dat jij ons wilt steunen.

3. Doe gewoon je aankoop zoals altijd,

zonder één euro extra te betalen.

4. De shop betaalt een percentje aan

onze club. Gemiddeld krijgen wij €2

per aankoop van €100. 

VZW VTS Gym

E. Anseelestraat 120

2830 Willebroek

BE0429.103.848

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Secretaris Els Petit: 0478 99 18 22
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