Rhenen, augustus 2019
Beste (ouders/verzorgers van onze) leden,

Een frisse start!
In de week van 2 september beginnen de lessen weer. We hopen dat iedereen een goede
vakantie heeft gehad en met frisse energie aan het nieuwe seizoen begint.
Voor de zomervakantie hebben we aangegeven dat er wat veranderingen zullen komen.
Zo is de recreatiegroep in tweeën gesplitst, de groep is nu wat minder groot en dit zal het plezier in de
trainingen ten goede komen. Er is een groep die traint van 16.30 – 17.30 uur en een groep die traint van 17.30
uur – 18.30 uur. Voor de start van het nieuwe seizoen is aangegeven in welke groep uw kind gaat trainen.
Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan vooral contact op via la.wilskracht@gmail.com
We zijn ook heel blij dat de selectie weer aan wedstrijden kan gaan meedoen, we gaan daarom op vrijdag een
half uurtje langer door met de training (van 16.30 uur tot 19.00 uur). We kunnen nog niet garanderen dat we
aan alle wedstrijden mee kunnen doen. Dit hangt ook af van de vraag of we genoeg juryleden hebben.
De tijden van de trainingen voor de peuters, kleuters en de damesgym zijn ongewijzigd.
Als uw zoon of dochter het leuk vindt om een vriend of vriendinnetje mee te nemen naar de les dan mag dat
altijd (behalve voor de selectiegroep). Hij of zij kan drie proeflessen gratis volgen.
In de zomervakantie hebben we een evenwichtsbalk opnieuw laten bekleden, zodat deze weer tiptop is.
Activiteitenkalender 2019-2020
Het komende seizoen staan er een weer een hoop leuke activiteiten gepland. Zet de data alvast in uw agenda!
Sommige activiteiten zijn alleen voor de kinderen die bij de selectie trainen, dit is aangegeven.
Wat staat er komend seizoen allemaal op de agenda:










Zaterdag 14 september: start verkoop Grote Club Actie. Dit jaar sparen we voor een valkuilmat. Dit is
een super zachte mat waar je heel goed nieuwe dingen in kunt leren. De kinderen krijgen een brief
mee naar huis met alle informatie.
Zaterdag 12 oktober: uitje Turnhal Duiven, in de middag (enkel voor de selectie). Opgeven voor 1
oktober via la.wilskracht@gmail.com
Vrijdag 8 november: onderlinge wedstrijd van circa 16.00 uur tot circa 20.00 uur.
Zaterdag 30 november: Pietengym voor de peuters en kleuters.
Vrijdag 10 januari: Filmavond in de gymzaal om 19.00 uur.
Zaterdag 7 maart: wegens succes herhaald: uitje naar The Maxx!
Vrijdag 3 april: onderlinge wedstrijd van circa 16.00 uur tot circa 20.00 uur.
Vrijdag 3 juli: demo-avond van 17.00 uur tot circa 19.00 uur.
Vrijdag 17 juli: schoonmaken materialen van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Wedstrijden (enkel voor de selectie):
 30 november Culemborg;
 14 december Kesteren;
 1 februari Culemborg;
 15 februari Kesteren.

Samenwerking met andere verenigingen
Begin juli is er met andere gymverenigingen gesproken over mogelijkheden om samen te werken. Deze
bijeenkomst was door de KNGU georganiseerd, want we zijn helaas niet de enige vereniging die worstelt met
het vinden van voldoende trainers, assistenten en juryleden. De meeste verenigingen in de regio lopen tegen
dezelfde problemen aan als wij.
Tijdens de bijeenkomst zijn allerlei ideeën naar voren gebracht om het tekort aan trainers en juryleden aan te
pakken. Zo gaat de KNGU proberen om in de buurt cursussen te organiseren voor mensen die willen leren
jureren, hopelijk verkleint dit de drempel om deel te nemen aan een cursus. Ook gaat de KNGU samenwerking
opzetten met scholen die sportklassen hebben. In die sportklassen zitten allicht jongeren die het leuk vinden te
assisteren bij gymtrainingen.

We hopen als bestuur natuurlijk dat deze initiatieven goed uitpakken, want we houden toch echt graag de
vereniging draaiend! U kunt daar ook bij helpen, bijvoorbeeld door een jurycursus te volgen (zie ook verderop in
de Nieuwsbrief) of te helpen met het organiseren van een activiteit! Alle hulp is welkom.
Incasso - data
In 2019 zal de incasso nog 1x worden geïnd, op 1 oktober. Opzeggen van het lidmaatschap kan per drie
maanden en moet vóór de incassodatum plaatsvinden.
We hebben als vereniging nu een rekening bij ABN AMRO en bij ING. We zijn bezig om de ING-rekening op te
heffen, dit heeft wat meer voeten in aarde dan gedacht. Mogelijk dat de incasso van 1 oktober nog via de ING
wordt afgeschreven, we hopen echter dat we dan al alles via ABN AMRO kunnen laten lopen.

Jury gezocht!
Op dit moment hebben we erg weinig juryleden. Omdat we weer onderlinge wedstrijden gaan houden en weer
gaan deelnemen aan KNGU-wedstrijden zou het geweldig zijn als we op meer mensen een beroep kunnen
doen als jurylid. De onderlinge wedstrijden van Wilskracht zijn altijd op vrijdag. Andere wedstrijden op zaterdag.
Om jurylid te worden, volg je een korte opleiding van 3-5 avonden. Als jurylid beoordeel je de turnoefeningen
van de kinderen. Je kijkt naar wat een kind doet, bijvoorbeeld koprol of radslag, én je kijkt naar hoe goed een
kind dat doet. Denk aan een mooie landing, benen netjes recht houden etc. Vanuit de KNGU is er een
opstapmodule om kennis te maken met jureren. Via de onderstaande link kun je dit vrijblijvend uitproberen. Heb
je interesse of vragen? Benader of mail Marijke via de ledenadministratie.
Opstapmodule jureren turnen dames: http://lectora.kngucampus.nl/OpleidingenJury/TurnenDames/Opstap/

Matrassen, onderlakens en slopen gezocht
Heeft u wellicht nog een – niet te dik – matras over? Of een oud onderlaken (met elastiek) of sloop? Niet
weggooien! Wij zijn er blij mee want we kunnen deze spullen goed gebruiken in de gymles.
_________________________________________________________________________________
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