
 
Gymvereniging Wilskracht 

Beste (ouders van) leden,   
 
In deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over de volgende onderwerpen: 
 

 Activiteiten: 
o Pietengym 

 Acties: 
o De Flessenactie COOP 
o Rabo ClubSupport 

 Oproep 
o De website 

 Mededelingen o.a.: 
o De contributie 
o Het coronanieuws/Lesstop 
o Proefles 
o Uitstel activiteiten 
o Groepsindeling 

 
 
Activiteiten 
 
Pietengym 
Woensdag 25 en zaterdag 28 november kwamen de pieten op bezoek bij gym 
Wilskracht. Ondanks dat het een andere opzet was als voorgaande jaren, hebben alle 
kinderen genoten van het festijn. Thuis konden ze lekker actief aan de gang met hun 
cadeau! De foto’s van het bezoek staan op de website.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acties 
 
Statiegeldactie Coop 
Tot en met 31 december kunt u nog lege statiegeldflessen inleveren bij de COOP Haaften. Uiteindelijk verdubbelt de 
COOP Haaften het hiermee gespaarde bedrag en mogen wij dit ontvangen. Spaart u en jij nog even mee? 
 
Rabo ClubSupport 
Er is veel gestemd op Wilskracht bij de Rabo ClubSupport-actie! Wij hebben een bedrag gekregen van € 509,45. Alle 
stemmers nogmaals bedankt.  
 
Vlindertrampoline & lage balk 
Door de megaprestatie van de kids tijdens de sponsorloop (bijna € 1.600,00 opgehaald) kon de vereniging sneller dan 
verwacht het wensenlijstje van de leiding vervullen. Binnenkort worden de spullen geleverd. Hopelijk kunnen we snel 
in 2021 (leren) springen op onze nieuw aangekochte vlindertrampoline. Op de nieuwe lage balk kan worden gerold 
en gebalanceerd. Alvast veel plezier met de nieuwe toestellen! 
Ook is er een nieuwe hoes ter bescherming van de balk aangeschaft. Een betrokken ouder gaat proberen om een 
tweede hoes voor de hoge balk voor ons te maken. 

 

Nog steeds 

gezocht! 

Wie kan ons helpen bij het 

technische beheer van onze 

website (WordPress)? 

Informatie bij Geerarda via 

Wilskracht@live.nl 



 

Mededelingen 
 

 Contributie: De contributiefactuur is via email aan u 
verzonden. Als u nog niet heeft betaald, willen wij u eraan 
herinneren dit alsnog te doen! Heeft u de mail niet meer in uw 
bezit, stuur dan even een mailtje naar wilskracht@live.nl 

 
 Coronanieuws: Vanaf dinsdag 15 december tot maandag 18 januari vinden er geen 

gymlessen plaats. Hopelijk kunnen we daarna weer snel aan de gang.  
 

 Bommelerwaardcup: In 2021 zullen wij niet mee doen aan de Bommelerwaardcup. Op dit moment zijn er ook 
nog geen plannen om deze te organiseren, maar bij voorbaat hebben wij besloten om niet deel te nemen. 

 
 Onderlinge wedstrijd: Normaal gesproken vindt deze plaats in februari. Er wordt nagedacht over een manier om 

toch een onderlinge wedstrijd te kunnen laten plaatsvinden, maar dan op een later moment in 2021.  
 

 (Digitale) demonstratie: Om te kunnen laten zien wat we allemaal doen en kunnen, wordt gekeken of een 
digitale demonstratie mogelijk is. Een en ander hangt ook af van de coronamaatregelen die ook op onze sport 
van invloed zijn.  

 
 Proefles: Wanneer een vriendje of vriendinnetje na de lockdown een proefles wil, dient dit via het emailadres 

Wilskracht@live.nl aangevraagd te worden. 
 

 Lesstop: Voor beide woensdaggroepen (jongens en kleuters) is een wachtlijst. Aanmelden voor de wachtlijst kan 
via Wilskracht@live.nl  

 
 Groepsindeling: Na overleg met de leiding is besloten om de huidige groepsindeling te handhaven tot aan de 

zomervakantie.  
 
 

Vragen of behoefte aan toelichting 
 
Als u nog vragen heeft of behoefte aan toelichting naar aanleiding van deze nieuwsbrief, kunt u dit altijd 
vragen aan een van de bestuursleden of mailen naar Wilskracht@live.nl 
 

 
Tot slot 
 
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe en een sportief  
en gezonde start van 2021. Hopelijk zien we elkaar weer gauw in de Burcht.  
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur  en leiding Gymvereniging Wilskracht 
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