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Voor betere leesbaarheid op mobiel: kantel je beeldscherm.

Op naar het voorjaar!
We leven nog steeds in een rare tijd
met corona-maatregelen die er voor
zorgen dat alles nog anders gaat
dan we gewoon zijn. En hoewel dat
soms behoorlijk vervelend is, zijn we
toch ook heel blij met alles wat er
wél kan. Zo kijken we met veel
plezier terug op de online GVM
Bingo uit de kerstvakantie en starten
we langzaam weer op met de buitentrainingen (ook in de
krokusvakantie!), en met het betere
weer hebben we daar veel zin in! In
deze nieuwsbrief kom je o.a. het
buitensport-rooster tegen, nieuws

Kalender
21-2-2021 t/m 27-2-2021
Lessen gaan door, als compensatie
voor de lockdown december/januari.
15-03-2021
Kleutergym start weer op woensdag
buiten/binnen

over wedstrijden dit seizoen en lees
je hoe je GVM kunt sponsoren met
de Vriendenloterij. En o ja: check
nog even de leuke speurtocht! Veel
leesplezier!

GVM Bingo
Het is alweer even geleden, maar in de kerstvakantie speelden we online de
GVM Bingo. Dit was het afsluitende feestje voor de grote clubactie. Iedereen
die mee wilde doen had via de mail drie Bingo-kaarten ontvangen. Juf Wendy
zat achter de Bingo-molen en we gingen van start. Wat was het spannend,
werd jouw nummer omgeroepen om BINGO te maken? Er waren verschillende

prijzen voor één rij vol, twee rijen vol en een hele kaart vol. Er waren geen
valse Bingo's en de prijzen zijn de volgende dag naar alle kinderen
gebracht. Het was een gezellige middag en na de Bingo hebben we ook nog
een kerstquiz gespeeld. Ook daar waren drie podiumplaatsen en deze leden
kregen een echte GVM-medaille.

GVM Kwartet
In de voorjaarsvakantie gaan de lessen gewoon door, maar we willen ook wat
extra's doen en gezamelijk een spelletje kwartet spelen. Trainster Madelief
heeft een leuk, online beweeg-kwartetspel bedacht.
Maandag 22 februari, 16:00 - 16:45
Inloggen via: https://meet.google.com/wrh-pzhv-owq of via de button hieronder!
Inloggen online beweeg-kwartetspel

Corona-maatregelen
Helaas is er nog weinig veranderd en mogen we nog steeds de gymzaal niet in.
Gelukkig mogen de onze leden uit de basisschool-leeftijd wel weer naar
school. Eind januari hebben jullie een nieuwsbrief ontvangen dat we buiten
gaan sporten. Heb je deze niet ontvangen? Lees hem dan terug op onze
WEBSITE. Zodra we weer binnen mogen sporten gaan we hier direct mee van
start en laten we jullie dit uiteraard zo snel mogelijk weten!

Buitensporten
Sinds 1 februari zijn we gestart met de trainingen buiten. De eerste week
verliep dit redelijk, maar in de tweede week konden de turnlessen vanwege
sneeuw en ijs niet doorgaan. We hopen dat iedereen andere sportieve
activiteiten op het ijs heeft gedaan. De freerunners gingen op vrijdag wel lekker
door met de les, maar verplaatsten deze naar een bevroren slootje in de buurt.
In de krokusvakantie proberen we de lessen zoveel mogelijk volgens het
buiten-sport-rooster door te laten gaan. Zien we jullie dan weer?

Je kunt de speurtocht nog steeds lopen, de opdrachten vindt je bij de GVMicoontjes! Klik op de afbeelding om bij de speurtocht te komen.

Wedstrijden
De KNGU heeft het hele wedstrijdseizoen afgelast. De voornaamste reden
hiervoor is dat er niet voldoende trainingstijd meer is om je goed voor te
bereiden op een wedstrijd. Dus ook al zouden de zalen in maart weer open
gaan, dan zouden we pas in mei een wedstrijd kunnen gaan organiseren. En
waarschijnlijk ook nog zonder publiek. Het lijkt de KNGU én de trainers van
GVM daarom beter dit jaar geen officiële wedstrijden meer te doen. De
gymnasten van Selectie A, B en C zijn uitgeschreven en de recreantenwedstrijd
in Wilnis was ook reeds afgelast. GVM'79 is wel voornemens om het seizoen
met een uitvoering of clubkampioenschap af te sluiten. Wanneer hier meer
duidelijkheid over is, laten we jullie dit weten.

Vrijwilligerstaken

De vrijwilligerstaken voor dit jaar zijn ingevuld. De ouders die het formulier niet
hebben ingevuld of voor de financiële bijdrage hebben gekozen, hebben deze
eind januari voldaan.

Bestuur: hulp gevraagd!
In het bestuur kunnen wij hulp gebruiken van mensen die de volgende taken
zouden kunnen oppakken:
- Sponsoring en sportfondsen
- Personeelszaken, maken van contracten en uitzoeken salarissen van trainers
- Schrijven / samenstellen jaarverslag
- Webmaster, iemand die e.e.a. weet van het bijhouden en aanpassen van
websites.
Wilt u ons helpen en heeft u hier interesse in, neem dan contact met ons op!

Bericht van de penningmeester
Eind januari / begin februari is de tweede incasso van de contributie gedaan.
Voor de recreanten-leden die voor de herfstvakantie lid zijn geworden betekent
dit dat zij de contributie voor seizoen 2020-2021 hebben voldaan. Voor
selectieleden en recreanten-leden die tussen herfst- en kerstvakantie lid zijn
geworden volgt nog een laatste incasso in april.
Helaas is de incasso in januari niet vlekkeloos verlopen. Door verrekening van
de compensatie zijn sommige leden dubbel geïncasseerd en ook waren er
fouten in de ledenadministratie waardoor bankrekeningnummers zijn
verwisseld. De penningmeester vond dit erg vervelend en biedt hiervoor haar
excuus aan. Maar ook de penningmeester voert deze taak vrijwillig uit en ook
zij maakt weleens een foutje. Alle problemen zijn snel opgelost.
Mocht u in vervolg een vraag of probleem hebben die te maken heeft met de
contributie: wilt u die dan direct aan de penningmeester mailen? Verder zijn er
ook een aantal contributiebedragen gestorneerd, wilt u aub nakijken of u de
contributie voldaan heeft? Voor onze leden die op nota betalen, willen wij
vragen om een begin te maken met de termijnen als u dat nog niet gedaan
heeft.
De penningmeester kunt u bereiken via: penningmeester@gvmijdrecht79.nl

TIP: sponsor GVM'79 met de Vriendenloterij
Wist u dat u met uw lot van de Vriendenloterij ook GVM'79 kunt steunen? Een

deel van uw inleg gaat direct naar de vereniging. Speelt u ook mee in de
vriendenloterij, denk er dan eens aan om GVM'79 als goed doel op te
geven! Speelt u nog niet mee in de Vriendenloterij, maar wilt u dat wel doen?
Ga naar https://www.vriendenloterij.nl/

Afmelden
We hopen dat je het (ondanks de corona) nog steeds naar je zin hebt bij
GVM'79. Maar mocht je toch willen opzeggen, dan willen we vragen of je dat
voor 1 mei wilt doen, via het formulier hieronder. Opzeggingen die later
binnenkomen zijn de contributie voor seizoen 2021-2022 verschuldigd.
Ga naar ons afmeldformulier
LET OP! tussentijds opzeggen is niet mogelijk, ook als je nu afmeldt ben je toch
de contributie voor seizoen 2020-2021 in zijn geheel verschuldigd.
Schrijf een Google recensie over GVM'79
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