NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

GVM’79
Herfstvakantie
Buiten is het regenachtig en het waait, prima weer om binnen te
sporten!! Helaas is het volgende week ook vakantie bij GVM’79.
Gymzaal de Brug wordt opgeknapt en ook de trainers zijn toe aan
een weekje rust. De periode tot de kerstvakantie gaan we in alle
lessen hard aan de slag om onze elementen/kunsten te verbeteren.
Bij het turnen gaan we ons voorbereiden op de wedstrijden. De
kleuters gaan verder hun grenzen opzoeken en voor de freerunners
is het binnen doorgaan totdat het buiten weer voorjaar (en droger)
wordt!
Ook buiten de gymzaal hebben we een aantal activiteiten gepland.
Als eerste de GVM-disco !!! Super gezellig, jij komt toch ook? Rond
de Sinterklaas hebben we ook een activiteit. Over onze
nevenactiviteiten ontvang je altijd een mail en lees je op onze
facebookpagina. Ook in deze nieuwsbrief informeren we je hierover.
Veel leesplezier!!
Grote Clubactie
De grote clubactie is goed van start er
worden veel loten verkocht. Heb jij je
boekje al vol?? Je kan altijd nog een
nieuw boekje vragen bij je train(st)er.
Ook heb je een online link gekregen ,
die je aan vrienden en familie kunt
sturen.
Samen maken we er een leuke actie
van !!
Lever je boekje uiterlijk 31 okt in!

Klik hier om naar
GVM-kalender te
gaan

Meer nieuws:
Vereniging

GVM-disco
Op 1 november sluiten we de grote clubactie af met een gezellige DISCO ! Deze disco is
bedoeld voor alle leden van GVM’79 ongeacht of je grote clubactie-loten hebt verkocht.
Ook zijn ouders van harte welkom om een drankje te komen drinken en om elkaar te
ontmoeten. Rond de klok van 20:00 zullen de “prijzen” voor de lotenverkopers worden
uitgereikt!
Om een goede gastenlijst te maken en om in te schatten hoeveel personen er komen,
vragen we wel even om in te schrijven. Dit kan via: inschrijven gvm disco

Vrijwilligersbeleid
Sinds dit seizoen vragen we van alle leden een kleine
vrijwillige bijdrage in de vorm van tijd en/of handjes. Iedereen
heeft hier een mail over ontvangen. We hebben al veel
enthousiaste reacties mogen ontvangen. Echter nog niet
iedereen heeft het formulier ingevuld. Graag zien we ook Uw
reactie tegemoet.
klik hier: Ga naar het vrijwilligersformulier

1 taak per gezin. Samen maken we er een leuke vereniging
van!!
(staat uw specialiteit er niet tussen? laat het ons weten !
alle hulp is Welkom)
Tweedehands clubkleding GVM
Op onze website vind je onder Clubkleding een tweedehands
turnkleding blog. Je kunt zelf contact opnemen met de verkoper. Heb
je GVM-clubkleding in de aanbieding. Mail dan: een foto, de maat en
staat van de kleding en je gegevens naar info@gvmijdrecht79.nl

Finalisten GVM’79
Op 21 september turnden Nellianne en Floun hun finale.
Vanwege de hitte was deze in juni niet doorgegaan. De meiden
deden het heel goed. Nelianne werd 1e en Floun 4e !!
TOP GEDAAN!!

Peutergym
Na een geweldig druk bezochte proefles hebben we het
plan opgevat om peutergym op te zetten. We hopen na de
herfstvakantie echt van start te kunnen gaan !! Mocht je
nog mensen met jonge kinderen (2 - 4 jr) kennen? Laat ze
contact opnemen met proefles@gvmijdrecht79.nl
Wil je beweegtips voor thuis ontvangen? Meld je aan voor
de mailing van Dutch Gymnastics - Beweegdiploma!

Klik op nijntje

.

AVG
Voor onze nieuwe leden is het AVG-formulier al verwerkt in het inschrijfformulier, maar
van veel van onze leden die vóór de zomervakantie al lid waren hebben we nog geen
formulier retour. De personen van wie nog niks bekend is, ontvangen binnenkort een mail
met het formulier, de vraag deze zsm in te leveren bij de trainster. Ook als je je keuze wilt
wijzigen kun je het formulier invullen.

Meer nieuws:
Freerunning

Wij ontvangen graag nieuws van de Freerun-afdeling. Hebben
jullie wat tofs gedaan in de les of is die gave salto gelukt, laat het
ons weten en we plaatsen het op Facebook en/of in de
nieuwsbrief !!
Mail naar: nieuwsbrief@gvmijdrecht79.nl

Meer nieuws:
Acrogym

De acrogymteams voor dit seizoen zijn samengesteld en de meiden zijn hard aan het
trainen voor de wedstrijden in 2020!! Dit jaar zien we op de vloer:
Melanie en Zoë  - Lisa, Lynn, Lucie - Amy-jay en Lara - Gwenn en Isabel - Quinty en Eleana
- Abigail en Kayleigh - Ishen, Aysenaz, Alyshia
VEEL SUCCES !!

Meer nieuws:
Turnen

Trainingspakken en Turnpakjes selectie
Wij zijn nog bezig met het kijken naar een (overgang naar) ander trainingspak.
Oude trainingspak blijft sowieso nog draagbaar op de wedstrijden
De selectie turnpakjes willen we met zijn allen tegelijk bestellen. Hiervoor kunt
u bijgaand formulier invullen: Bestelformulier turnpakjes selectie
Bestellen kan tot 1 november, daarna is het alleen nog mogelijk om te bestellen
via de website van TT-Gymnastics

Mini 3 en 4 kamp turnen
Op 25 januari vinden in Wilnis de voorrondes van de mini 3 en 4 kamp plaats.
Dit is een wedstrijd voor onze recreatieve turnsters. In een groepje van 4 tot 6
kinderen laten jullie op de toestellen een aantal oefeningen zien. Deze
wedstrijd is voor iedereen leuk om mee te doen, na de herfstvakantie zullen we met deze
oefenstof aan de slag gaan. Inschrijving moet voor 1 december bij ons binnen zijn via:
Inschrijfformulier 3/4 kamp

WIJZIGING DATUM TOESTELKAMPIOENSCHAPPEN → 20 juni 2020 (SELECTIE)

Nieuwe juryleden
Op 15 oktober deden Nellianne Meijer, Madelief Voorbij, Suus den Boer en Esther de Vries*
examen voor hun jurycursus. Na 5 weken cursus bleken alle dames te zijn geslaagd voor
hun examen. Wij wensen ze veel jureer-plezier!!!! GEFELICITEERD !!!
Wilt u ook een jurycursus volgen ? Wij kunnen nog
onderdeel herkenners, juryleden of oud-juryleden
gebruiken om in te zetten bij wedstrijden. Laat het
weten op het vrijwilligersformulier of meld het bij
de trainster !!
* 4 nieuwe juryleden lijkt veel, echter 3 van hen zijn ook
trainster en kunnen dus niet altijd ingezet worden als jurylid bij
een wedstrijd, omdat zij de kinderen op de vloer begeleiden!

CONTACT: info@gvmijdrecht79.nl PROEFLES: proefles@gvmijdrecht79.nl
Heb jij leuk nieuws voor onze nieuwsbrief of facebookpagina?
Nieuwsbrief@gvmijdrecht79.nl

