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Algemene ledenvergadering met bestuurswisseling

Hierbij willen we onze leden uitnodigen voor een bijzondere editie van de ALV
op maandag 24 september om 20.00 uur in de Van Raam Arena. De huidige
voorzitter Stefan Heusinkveld neemt na 10 jaar afscheid van zijn voorzittersrol.
Ilse Nijkamp wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter.
Tijdens de ALV zal door de aanwezige leden worden gestemd over haar voordracht. De uitnodiging ontvangt u als bijlage van deze nieuwsbrief.

Lesrooster seizoen 2018/2019 met nieuwe leiding
Na de vakantie is het nieuwe lesrooster ingegaan! De lestijden zijn bijna gelijk
gebleven. Wel zijn er een aantal wijzigingen in de groepsleiding maar het zijn
merendeel bekende gezichten die al heel wat uren in de turnhal hebben
Nogwe
niet
doorgebracht. Hieronder stellen
ze ontvangen?
nog even aan u voor:

Vraag er om bij de leiding.

• Nationale Sportweek
15 t/m 29 september
• Grote Clubactie
Start 15 september
• Jaarvergadering
24 september 20.00 uur
vergaderruimte van
Raam Arena
• Megafestijn
6 oktober
• Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober
• Vossenjacht
3 november

Optreden VGV
vrijdag bij het

Elisan Peters
Dames C-selectie
Springgroep

Jotan Wijnholds
Heren selectie

Keanu Rosmuller
Speeltuingym
Jumpgym

Kirstin Bleumink
Dames B-selectie

Maureen Krijger
Speeltuin/Jumpgym
Springgroep

Willemijn
van der Borg
Dames A & B-selectie

Grote Clubactie start 15 september
We willen natuurlijk zo veel mogelijk loten verkopen. Daarbij hebben wij jullie hulp
en enthousiasme hard nodig. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% direct naar
de clubkas! Bovendien maken zowel de lotenkopers als lotenverkopers kans op
fantastische prijzen. Voor het eerst is dit ook online mogelijk. Nodig al je familie,
vrienden en kennissen uit om op deze pagina een lot van V.G.V. te kopen. Het
bedrag wordt éénmalig van de rekening van de koper afgeschreven. Het
lotnummer wordt op het bankafschrift vermeld. Let op; je kunt pas vanaf
15 september een lot kopen op http://clubactie.nl/actie/VGVVarsseveld
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Hofshuus tijdens
Varsseveldse
volksfeesten
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Bericht van wagenbouwgroep VGV
Beste helpers wagenbouw,
Wij willen jullie langs deze weg bedanken voor jullie
hulp bij het vervaardigen van onze bloemenwagen.
Zonder jullie is het niet mogelijk om zo'n wagen te
maken. De twee behaalde prijzen (publieksprijs en
de eerste prijs voor de beste figuratie) zijn dan ook
mede dankzij jullie tot stand gekomen.
Hopelijk staan jullie ook volgend jaar weer paraat
om ons te helpen bij onze

Nog niet ontvangen?
Dankbare
Vraag
er om groeten,
bij de leiding.

bloemenwagen.

4 november actiedag
24 november
feestelijke avonduitvoering
25 november
feestdag VGV
Vakantierooster 2018/2019
* Herfstvakantie
22 t/m 26 oktober 2018

Wagenbouw groep VGV

* Kerstvakantie
24 december 2018 t/m
4 januari 2019

MEGA festijn op
zaterdag 6 oktober
Op zaterdag 6 oktober wordt
er een MEGA festijn gehouden
in de Van Raam Arena.
Recreatieve leden van VGV
maar ook leden van andere
verenigingen uit het Rayon
Graafschap kunnen deze dag gratis gymmen, springen en freerunnen. Er is een
groepsindeling gemaakt verdeeld in verschillende blokken. Klik hier voor het
volledige programma van het MEGA festijn en geef je op bij je leiding.

Evelien Westerveld stopt bij dames B-selectie
Per 1 september jl. is Evelien Westerveld na 5 jaar gestopt als
hoofdtrainster van de B-selectie. Ze was ook de beheerster van
de VGV Facebookpagina. Evelien heeft een nieuwe baan
geaccepteerd die niet zo goed te combineren is met haar
werkzaamheden voor VGV. Kirstin Bleumink wordt de nieuwe
hoofdleidster voor deze groep en Willemijn van de Borg geeft
komend half jaar de trainingen op de woensdag. Evelien blijft
wel jureren voor VGV.
Evelien bedankt voor je inzet en succes met je nieuwe baan!

Nationale Sportweek; kom ook een gratis proefles volgen
Van 15 t/m 29 september zetten ook wij de deuren open. Kom
vrijblijvend kennis maken en doe mee met een les Jumpgym,
Speeltuingym, Springen of Ouder en kind gym of een recreatieve
gym voor volwassenen. Voor jong en oud is dit een mooie kans om
gratis en geheel vrijblijvend kennis te maken met verschillende
recreatieve lessen. Of neem je vriend of vriendin mee en laat ze ook
kennismaken. In het lesrooster staat het programma waarin het
aanbod en de tijden staan. Trek sportieve kleren aan en doe mee!
Nieuwsbrief VGV september 2018 redactie@vgvvarsseveld.nl

90-jarig jubileum VGV

www.vgvvarsseveld.nl

* Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart 2019
* Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2019
* Hemelvaartvakantie
30 en 31 mei 2019
* Pinksteren 10 juni 2019
* Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus 2019

FILMPJE
VGV zomerkamp
was weer top met het
thema “Tijdreizen”.
Nog even nagenieten?
Ga dan nog één keer mee
terug in de tijd. Klik hier
voor het filmpje van het
VGV Jeugdbestuur.

