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Beste (ouders van) leden, 
 
Nu het seizoen van 2019-2020 is afgesloten willen wij via deze nieuwsbrief even terugkijken, 
maar ook vooruit kijken.  
 
Coronacrisis 
In maart werd duidelijk dat het COVID-19 virus meer impact op ons zou hebben, dan wij 
wellicht hadden verwacht. Het eerste effect was zichtbaar door  
de annulering van de Bommelerwaardcup, maar snel daarna was  
het ook niet meer mogelijk om lessen aan onze leden  
te kunnen verzorgen. We hebben ruim twee maanden  
geen lessen kunnen verzorgen.  
Maar gelukkig was onze enthousiaste leiding wel te porren voor wat leuke filmpjes en 
opdrachten via app, youtube e.d.. Begin mei werd duidelijk dat er weer buiten gesport 
mocht worden. Hoewel het niet direct voor de hand lag, hebben wij onze lessen ook kunnen 
hervatten. Weliswaar niet binnen, maar op de schoolpleinen van de beide scholen. We zijn 
blij dat we van deze ruimte gebruik mochten maken. Inmiddels hebben we weer enkele 
lessen binnen gehad. Voor de leiding en voor de leden toch wel weer prettig. Hoe de situatie 
er in september uit gaat zien, kunnen we nog niet voorspellen. We houden toch nog wel 
rekening met beperkingen en richtlijnen. Mocht hier eind augustus meer duidelijkheid over 
zijn, dan zullen wij dit uiteraard tijdig laten weten.  
 
Trouwe leden 
Traditiegetrouw worden aan het einde van seizoen de trouwe leden van de zaterdag- en 
maandaggroepen in het zonnetje gezet.  
 
De volgende kinderen hebben geen enkele les gemist en dat is natuurlijk ook een applausje 
waard.  
 
Zoë Polderman, Julia Kraaijeveld, Kathy Goedhart, Amber Vos,  
Ellen Vaandering, Teun van der Wedden, Cris Bakker, Chiara Hu,  
Debora Kaashoek, Sanne vd Neut, Emma Kraaijeveld, Jeslynn Hol,  
Demi van Ingen, Kyra Toten, Renske de Ruiter, Jorieke van Kuilenburg,  
Anouk Vermaas, Amy de Wit 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Jongensgroep 
Het aantal jongens op de vereniging blijft groeien, daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Tot nu 
toe worden de jongens en de meisjes gemixt op de zaterdag en is de lesstof ook gericht op 
de mix. Natuurlijk is dat gezellig en leuk, maar wij merken ook dat de jongens meer 
uitdaging kunnen gebruiken, wat niet altijd lukt omdat de groep op zaterdag te groot wordt. 
Daarnaast zijn bij een gymwedstrijd de onderdelen ook niet gelijk.  
  
Annemiek van Horssen wil graag met de jongens vanaf 6 jaar aan de gang en met hen een 
leuk, uitdagend programma op gaan zetten.  
  
Binnen de huidige lestijden hebben wij gekeken naar de mogelijkheden voor deze les. 
Met ingang van het nieuwe seizoen starten we een jongensgroep op voor de jongens vanaf 6 
jaar. Deze les zal zijn op de woensdagen van 15.45 uur tot 16.45 uur. De jongens die nu nog 
op zaterdag leskrijgen, worden overgeplaatst naar deze nieuwe trainingsgroep.  
 
Lestijden woensdag mixgroep 
Door de opstart van een jongensgroep voor jongens vanaf 6 jaar, zal er een mixgroep blijven 
op woensdag voor jongens en meisjes voor de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Deze les vindt plaats 
op woensdag van 15.00 uur tot 15.45 uur. 
 
Beide lessen zullen gegeven worden door Annemiek van Horssen. 
 
Vakantie Gym Wilskracht 
 

 
 
Zomervakantie:  
Dinsdag 13 juli tot en met maandag 31 augustus 

 
 
 
 
 
 
Start nieuwe seizoen woensdag mixgroep 
Voor de woensdag mixgroep starten wij het seizoen op woensdag 2 september om 
15.00 uur. Met een gezellig programma en wat verrassingen willen wij er voor de jonge 
leden van onze vereniging een leuke les van maken.  
 
Verdere gegevens over het programma horen jullie zo gauw mogelijk.  
 
Start nieuwe seizoen woensdag jongensgroep, zaterdag- en maandaggroepen. 
Voor deze groepen willen wij het seizoen starten op zaterdag 5 september. Door alle 
richtlijnen en de onzekerheid over de ontwikkelingen vinden wij het op dit moment nog niet 
verantwoord om een overnachting te koppelen aan de start van het nieuwe seizoen. Dit 
vinden wij uiteraard jammer, maar wij gaan er vanuit dat de leiding een leuk, gezellig, 
uitdagend en verrassend programma voor zaterdag 5 september zal samenstellen. In de loop 
van augustus horen jullie hier meer over, maar reserveer de datum alvast! 
 



Groepsindeling nieuwe seizoen 
Ieder jaar bekijken wij in juni hoe de groepsindeling van het volgende seizoen er uit komt te 
zien. Daarbij is het belangrijk om te weten, welke veranderingen er mogelijk zijn in het 
ledenbestand. Gelukkig hebben wij weinig opzeggingen ontvangen. Dat is natuurlijk een 
positief teken. De leden waarvan de trainingstijd wijzigt, zijn hierover inmiddels 
geïnformeerd.   
 
Bestuurssamenstelling 
Enkele weken geleden hebben wij een noodkreet verzonden! Wij waren dringend op zoek 
naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Wij zijn blij jullie te kunnen laten weten dat er 
inmiddels drie ouders hebben laten weten om onderdeel te gaan uitmaken van het bestuur. 
Dit zijn Jantine Vos, Femke Veldman en Anna-Saskia van Asperen. Wij zijn nog in gesprek met 
een aantal ouders, die mogelijk het bestuur in de toekomst kunnen komen versterken.  
 
Wij hopen snel een bestuursvergadering in te plannen, waarin we een goede taakverdeling 
kunnen opstellen.  
 
Via deze weg willen wij Heidi van Ingen bedanken voor haar jarenlange inzet voor de 
vereniging. Zij zal in september haar functie als penningmeester overdragen aan Femke 
Veldman. Ook bedanken wij Elizabeth voor haar inzet als bestuurslid het afgelopen jaar. 
 
Opleidingen 
We beschikken over een gemotiveerd team van leiders. Floris, Adrie en Annemiek hebben 
een gym-opleiding gevolgd, waarmee ze dagelijks ook scholieren (zowel basisschool als 
middelbaar onderwijs) gym- en sportles kunnen geven. Daarnaast hebben we nog een aantal 
trouwe vrijwilligers die Floris, Adrie en Annemiek wekelijks ondersteunen. Roanne Kievit is 
één van hen.  
Zij heeft vorig jaar met succes de opleiding Gymnastiek assistent leider niveau 2 afgerond. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is de bedoeling dat zij op termijn niveau 3 gaat volgen samen 
met Annemiek van Horssen.  
Renske de Ruiter en Susan Mus zullen in september starten  
met de opleiding Gymnastiek assistent leider niveau 2.  
Wij wensen hen daarbij veel succes. Wellicht zullen wij nog een  
beroep doen op enkele leden om hen te helpen bij het uitvoeren  
van enkele groepsopdrachten.  
 



Tot slot 
Wij hopen jullie met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Wij zijn blij dat er aan het einde van het seizoen veel positief nieuws te delen is. 
 
Mocht jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan 
horen wij het graag via wilskracht@live.nl. 
 
In de tussentijd wensen wij jullie een zonnige en sportieve vakantie toe.  
 

 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur Gymvereniging Wilskracht 
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