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26 juni 2022 - Save the date!

Aangezien we dit jaar het Gymgala opnieuw niet hebben kunnen laten doorgaan, bereiden

we een eindeseizoensactiviteit voor. Hou daarom alvast 26/06/2022 vrij in jullie agenda!

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

VTS Wafelslag

Ook dit jaar had onze wafelverkoop

duidelijk nog te leiden aan de gevolgen van

het virus. Een heel aantal gymnasten

komen nog niet voltijds naar de trainingen,

velen merken de hogere levensduurte.

Gevolg is dat ook dit jaar onze

wafelverkoop een minder succes kende dan

het voorbije jaar, en zeker nog veel minder

dan de jaren voordat het coronavirus ons

parten begon te spelen.

Toch werden nog een 300-tal dozen wafels

en een 100-tal paaseitjes verkocht en

verdeeld. Dankzij de inzet van enkele (!)

vrijwilligers kwamen deze dozen

(uiteindelijk) bij de juiste mensen terecht.

Het beschikbaar maken van een online

bestelformulier blijkt wel aan te slaan. 30%

van de bestellingen kwam online binnen.

Het systeem kan naar volgend jaar toe

zeker nog geoptimaliseerd worden, maar

het zal zeker een blijver zijn.

Dank aan de verkopers en de bereidwillige

verdelers!

Wim

Provinciale voorronde 3 - C-niveau

en provinciale voorronde 1 en 2- B-niveau

De laatste provinciale voorronde voor het

C-niveau ging door op 12 en 13 maart in

Schelle. 4 VTS-Gym-gymnasten namen deel

aan deze wedstrijd. Er werden weer mooie

resultaten behaald. Spijtig genoeg was

Elien nog gekwetst, Sparta ziek en hadden

Lara en Nina een demo-wedstrijd. 

Zaterdag kwamen 2 gymnasten in actie. Bij

de meisjes C 13 jaar behaalde Zainab een

19de plaats in het allround klassement. Bij

de jongens C 15 jaar behaalde Mauro een

mooie 6de plaats allround.

Zondag waren we met 2. Bij de meisjes C 15

jaar behaalde Tess een mooie 32ste plaats

allround, zeker niet slecht aangezien ze

net uit blessure terugkwam en nog nooit

had deelgenomen aan een C-wedstrijd.

Amien behaalde een 1ste plaats allround bij

de jongens C 17+.

20 maart ging voor Lien de tweede

provinciale voorronde tumbling B-niveau

door in Ingelmunster. Ze behaalde een

knappe 23ste plaats allround, desondanks

de plaatsing van de handen bij de schroef.

De week nadien was ze terug paraat in

Balen. Daar behaalde ze een mooie 11de

plaats op 34 deelnemers en de norm voor

het Vlaams en Belgisch kampioenschap.

In mei gaan de Vlaamse en Belgische

kampioenschappen door. Voor het C-niveau

zullen Zainab, Lara, Mauro en Amien

deelnemen in Knokke-Heist.

Proficiat aan alle deelnemers.

Merci Tim en Kim voor het mee jureren en

begeleiden.

Oproep vrijwilligers

VTS-Gym is op zoek naar helpende handen! 

 

Onze club draait op vrijwilligers. Steeds zijn we op zoek naar helpende handen. Heb je

een talent en wil je dit ter beschikking stellen van VTS-Gym? Neem dan contact op met

info@vts-gym.be. 

 

Wij zoeken specifiek: 

 

Hulp voor de afdeling trampoline: In deze afdeling zijn heel wat jonge gymnasten

gestart. Extra begeleiding is dus zeker welkom. Heb je op maandag en/of woensdag

anderhalf uur vrij en wil je onze jonge enthousiaste trampolinespringertjes mee

naar een hoger niveau tillen? Geef dan zeker een seintje. 

Deskundige leiding staat ter beschikking om je te begeleiden en op te leiden

 

Indien een andere afdeling je meer ligt, mag je uiteraard ook contact opnemen.

Communicatie experten: Heb je een vlotte pen, ben je een expert in sociale media,

is het maken van flyers en folders voor jou een eenvoudige klus?

VTS-Gym wil haar interne en externe communicatie een boost geven. 

Handige Harry’s: VTS-Gym heeft heel wat materiaal dat veelvuldig gebruikt wordt.

Regelmatig dienen we dus ons turnmateriaal te onderhouden en herstellen. Is dit

iets voor jou, geef dan een seintje en maak deel uit van onze werkploeg. 

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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