
 

 
 

Gymvereniging Wilskracht 

 
Beste (ouders van) leden,   
 
In deze nieuwsbrief kijken wij terug naar:  
 

 De Pietengym  
 Pepernotenactie 

 
En in deze nieuwsbrief hebben wij nieuws over:  
 

 Afmelden voor de gymles 
 De trainers 
 Vakantieplanning  
 Activiteitenplanning  

 Nieuw materiaal 
 Automatische incasso 
 AVG 
 Ontwikkelingen in het bestuur 

 
 
De Pietengym 

Op woensdag 23 en zaterdag 26 november hebben de mixgroep en de beide groepen van de zaterdag zich weer 
helemaal kunnen uitleven in de gymzaal met de Pietengym. Veel kinderen waren verkleed als piet. Erg leuk. Alle 
uitdagingen die klaar waren gezet door de leiding werden soms met gemak en soms met wat hulp uitgevoerd. 

Tijdens de Pietengym kwamen er ook nog Pieten op bezoek. Erg gezellig. Deze Pieten hebben ook leuk meegedaan  
en aan het einde van de les deelden ze nog lekkers en een cadeautje uit. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pepernotenactie 
 
In november hebben alle leden vijf zakken met pepernoten (kruidnootjes) 
gekregen om te verkopen. Deze actie is heel succesvol verlopen en heeft  
een mooi bedrag van € 420,00 opgebracht. Dit bedrag hebben wij  
in ons spaarpotje gedaan voor nieuwe materialen.  
Verderop in deze nieuwsbrief kun je daar meer over lezen. Wij willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft 

(inpakken, verkopen, kopen en natuurlijk opeten 😊).  

 

Afmelden voor de gymles 
 
Het kan zijn dat je door omstandigheden (vakantie, ziekte of andere redenen) niet naar de gymles kunt komen.  
Je kunt je dan voor de gymles afmelden via de email (wilskracht@live.nl) of via een appje naar de leiding: 
Annemiek: 06-46670695 
Floris: 06-46417930 
Adrie: 06-27343962 
 
De trainers (HERHAALDE OPROEP!) 
 
Om Floris en Adrie te kunnen vervangen op de maandag  
zijn wij dringend op zoek naar nieuwe trainers.  
Helaas heeft onze zoektocht nog geen resultaat gehad. Wilt u/wil jij daarom ook actief meedenken over en 
meekijken naar een nieuwe trainer (of trainers) voor de maandagavondgroepen (zij trainen van 18.00-20.00 uur). 
 
Het delen van onze oproep op Facebook of het delen van onderstaande link in jullie netwerk kan misschien net dat 
stapje zijn wat we nodig hebben om een leuke en enthousiaste trainer te vinden.  
  
https://welzijnwestbetuwe.nl/vacatures/een-sportieve-gymleider-voor-de-jeugd-van-haaften/ 
 
Voor meer informatie kunnen jullie ook contact opnemen met Geerarda de Vries (06-15476079).  
 
Vakantieplanning  
 
Tweede paasdag Maandag 10 april      
Meivakantie  Maandag 24 april t/m zondag 7 mei 
Tweede pinksterdag Maandag 29 mei        
Zomervakantie  Vanaf maandag 3 juli 
 
Activiteitenplanning  
 
Op 25 maart doen 30 leden van onze vereniging mee aan de Bommelerwaardcup in Kerkdriel. De leden die zich 
hebben opgegeven krijgen in de loop van maart meer informatie over de wedstrijd. Doe je niet mee met de 
wedstrijd, dan kun je natuurlijk komen kijken en aanmoedigen. De normale gymlessen komen 25 maart te vervallen! 
 
Op 1 juli willen wij een slotactiviteit organiseren. Over het wat, waar en hoe laat ontvangen jullie zo spoedig mogelijk 
informatie, maar hou die zaterdag even vrij.  
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Nieuw materiaal 
 
De afgelopen tijd hebben de leden op allerlei manieren hun bijdrage geleverd aan het vullen van het spaarpotje van 
de vereniging. Denk aan de sponsorloop, de pepernotenverkoop, de RABO clubactie, de Coop statiegeldactie.  
Met dit geld hebben wij afgelopen week een Boosterboard aangeschaft. Deze is gelijk al in gebruik genomen. We 
hopen dat iedereen er veel plezier mee heeft! 
 

  
 
 
Automatische incasso 
 
In 2022 zijn wij als vereniging voor het eerst gestart met het werken met een  
automatische incasso. De eerste inning is goed verlopen.  
Wel hebben wij van een aantal ouders nog wat aandachtspunten meegekregen  
voor de inning van het seizoen 2023/2024. Deze zullen wij zeker meenemen.  
 
Fijn dat er al zoveel leden gebruik van maken.  
Heeft u dit jaar geen gebruik gemaakt van de automatische incasso,  
maar wilt u het werk van de penningmeester iets eenvoudiger maken, dan kunt u altijd een formulier opvragen via 
wilskracht@live.nl.  
 
AVG 
 
Op onze site hebben wij een document geplaatst waarin wij hebben aangegeven op welke manier wij de AVG 
handen en voeten geven binnen onze vereniging. Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit document vragen 
hebben, schroom dan niet om met een bestuurslid contact op te nemen. 
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Ontwikkelingen binnen het bestuur 
 
Tot slot nog wel een heel belangrijk punt! 
 
Het bestuur van Wilskracht bestaat uit betrokken vrijwilligers die zorgen voor de randvoorwaarden voor een leuke 
vereniging. Uiteindelijk zijn de leden en de trainers degene die hard hun best doen tijdens de lessen. Het bestuur 
zorgt dat alles er om heen geregeld wordt. Daarbij kun je denken aan het organiseren van activiteiten, contacten met 
gemeente en de Burcht, bijhouden van de mailbox, communicatie (Facebook, instagram, website), 
ledenadministratie enzovoort.  
 
Wij zijn op zoeken naar enthousiaste mensen die hun steentje aan de vereniging willen bijdragen. Dit hoeft niet te 
betekenen dat je gelijk bestuurslid bent. Mocht je het leuk vinden om verantwoordelijk te zijn voor een specifieke 
(afgebakende) taak, dan kan dit natuurlijk ook. Want vele handen maken licht werk. 
 

 
 
Graag komen wij in contact met mensen (en dat kan ook een enthousiaste tante, opa of collega zijn), die betrokken is 
bij Wilskracht en graag mee wil denken/doen/draaien dan horen wij het graag. Een telefoontje naar Geerarda de 
Vries is altijd mogelijk (06-15476079). 
 
 
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. 
 

 
Met sportieve groet, Bestuur Gymvereniging Wilskracht 


