
NIEUWSBRIEF JANUARI 2020                

 

Beste (ouders van) leden, 

 

In deze nieuwsbrief hebben we weer een aantal belangrijke zaken op een 

rijtje gezet.  

Handige ouders gezocht 

Enige tijd geleden hebben wij een nieuwe balk  
aangeschaft. Dat is voor de vereniging een grote  

investering geweest. De balk staat in het materialenhok.  
Omdat iedereen (verenigingen, scholen e.d.) hier  

toegang toe heeft, heeft de balk al kleine  
beschadigingen opgelopen. Om erger te voorkomen  

is het nodig om een balkhoes aan te schaffen.  
Deze kost echter ruim € 500,00. Misschien zijn er  

onder jullie handige ouders die met een goede stevige stof en  
een degelijke naaimachine een dergelijke hoes kunnen maken. Uiteraard 

worden de kosten vergoed, maar waarschijnlijk zijn we dan veel 
goedkoper uit en kunnen we het bespaarde geld weer gebruiken voor 

andere materialen. Laat het ons weten! 

Wedstrijden 

De volgende wedstrijden staan de komende weken op de agenda: 

 
15 februari:  Clubkampioenschappen 

14 maart:   Bommelerwaardcup 
 

 

De inschrijvingsmogelijkheid is al gesloten. De leden die zich hebben 
ingeschreven voor de wedstrijden ontvangen ongeveer een week van te 

voren nog meer informatie. Iedereen is van harte welkom om te komen 
aanmoedigen.  

 
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, waren we nog in overleg over een 

mogelijke derde wedstrijd. Wij kunnen nu bevestigen dat deze gaat 
plaatsvinden op zaterdag 16 mei in Kesteren. Allerlei gymverenigingen uit 

de Betuwe zullen op recreantenniveau gaan meedoen. De opzet van de 
wedstrijddag zal iets anders zijn dan de Bommelerwaardcup. Meer 

informatie volgt binnenkort, maar reserveer de datum vast in je agenda. 
Omdat de meivakantie voor de wedstrijd ligt, zijn er mogelijk zaterdag 9 

mei wel lessen voor de deelnemers aan de wedstrijd op 16 mei. Hier volgt 
later meer informatie over.  



Sponsors 
 

Op zaterdag 15 februari organiseren wij de Clubkampioenschappen van 

onze vereniging. Heel veel leden hebben zich hiervoor aangemeld. Heel 
leuk! De Clubkampioenschappen worden gesponsord door diverse 

bedrijven uit de omgeving.  
 

Voor slechts € 10,00 kan het bedrijf een vlag/banner in de zaal op laten 
hangen en wordt de bedrijfsnaam enkele keren genoemd. Zeker omdat wij 

veel publiek verwachten, is dit een ideaal moment om uw bedrijf onder de 
aandacht te brengen.  

  
Omdat wij verwachten dat er onder de ouders/verzorgers van onze leden 

zeker wel enkele eigenaren van bedrijven zijn, doen wij een beroep op 
jullie. Laat ons even weten via een mailtje of wij jullie kunnen benaderen 

voor de sponsoring. Door middel van sponsoring blijven de kosten voor de 
vereniging laag. Alvast bedankt! 

 

Belangrijke data 
 

Activiteitenoverzicht 2020 (eerste helft) 

15 februari  Clubkampioenschappen 

14 maart   BWC 

16 mei   Rayonwedstrijd 
27 juni   Laatste les van het seizoen 

2 september Start seizoen woensdaggroep 
4/5 september Start seizoen zaterdag/maandaggroepen 

 
Vakantie en bijzonder uitval 

 
Maandag 24 februari t/m zon.1 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 13 april     Tweede paasdag 
Maandag 27 april t/m zondag 10 mei  Meivakantie 

Woensdag 27 mei Schoolreisje CBS Goudenstein, 
onder voorbehoud geen lessen 

Maandag 1 juni     Tweede pinksterdag 
Woensdag 17 juni    Geen gym i.v.m. feestweek 

Zaterdag 20 juni     Geen gym i.v.m. feestweek 

Maandag 29 juni     Start zomervakantie Wilskracht 
 

  



Bestuur 
 

Tot slot, al enige tijd waren wij op zoek naar versterking van het bestuur. 

Onlangs zijn Lineke Verwolf en Elizabeth van de Velde het bestuur komen 
versterken. Uiteraard zijn wij hier blij mee. 

 
Maar….. helaas heeft Heidi van Ingen besloten om aan het einde van het 

seizoen haar werkzaamheden voor Wilskracht stop te zetten.   
Ruim 10 jaar heeft zij zich als penningmeester en actief bestuurslid 

ingezet voor de vereniging. Hoewel wij het jammer vinden dat zij stopt, 
hebben wij begrip voor haar besluit. 

 
Dus onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden gaat verder. Vind jij het 

ook belangrijk dat de vereniging blijft bestaan om de jeugd een leuke, 
gezellige en leerzame sport aan te bieden? Ben je betrokken bij de 

vereniging en wil je in een leuk en gezellig bestuur een bijdrage leveren 
aan Wilskracht??? Wij horen graag van je.  

 

Tot slot 

Wij hopen jullie met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te 

hebben gebracht. Mocht jullie vragen of opmerkingen hebben naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen wij het graag via 

wilskracht@live.nl. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur Gymvereniging Wilskracht 


