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Agenda

FEEST: DAVALA viert
25 jarig bestaan!

• Grote club actie
16 september t/m
1 november
• Halloween Vossenjacht
14 oktober
• Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober

Volksdansgroep Davala (Dansen
Landen) vierde op woensdag 27 sepNog Van
nietAlle
ontvangen?
tember haar 25-jarig jubileum! De dames hebben gedanst onder begeleiding
Vraag er om bij de leiding.
van live muziek en ter afsluiting van deze gezellig dag was er een buffet.
Het bestuur van VGV feliciteert Davala van harte met dit mooie jubileum en
wenst een ieder nog heel veel jaren dansplezier! Voor meer foto’s klik hier.

Zaterdag 14 oktober: Halloween Vossenjacht
Wij kunnen alle hulp gebruiken met het zoeken naar de spookvossen in het centrum van Varsseveld. Heb je een goede speurneus en lijkt het je leuk om met je vriendjes en vriendinnetjes van
de gym door het dorp te lopen op zoek naar de enge spookfiguren? Geef je dan voor 7 oktober op! Groep 4&5 zijn van
18.00 - 19.30 aan de beurt en groep 6,7,8 mogen van 19.30 21.00 helpen zoeken. De kosten zijn € 2,-. Svp aanmelden door
een mail te sturen naar jeugdbestuurvgv@gmail.com
Zet in de mail de naam, leeftijd, groep en telefoonnummer of
stop het ingevulde briefje in de brievenbus in de hal. We starten
vanaf de Van Raam Arena en met ieder groepje gaat een
leider mee het dorp in.

Algemene ledenvergadering en bestuurswisseling
Tijdens de jaarvergadering van 25 september hebben er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Zowel Ard Burghardt als Thera Hiddink zijn
afgetreden. Jurgen ten Have is als nieuw bestuurslid benoemd. Ook bij het
jeugdbestuur zijn er veranderingen. Maar liefst drie personen zijn afgetreden, te
weten Babet Rothman, Carly Mellink en Joost Wissink. Maar gelukkig zijn er ook
weer drie nieuwe enthousiastelingen toegevoegd aan het jeugdbestuur:
Elisan Peters, Pien Eising en Kevin de Bree.
Andere zaken die tijdens de jaarvergadering zijn besloten is de contributieverhoging van 4% en het huishoudelijk regelement is geactualiseerd. Belangrijkste
aanpassing hierin is een regeling voor royement ingeval van o.a. wanbetaling en
wangedrag en een aangepaste regeling voor afmelding en uitschrijving voor
lidmaatschap. De ledenadministratie zal vanaf 1 oktober 2017 worden
bijgehouden door Brenda Krijger. Op de website staan de actuele gegevens van
het bestuur, jeugdbestuur, ledenadministratie, contributie en huishoudelijk
regelement.
Tot slot willen we Ard, Thera, Babet, Carly en Joost hartelijk danken voor hun inzet
afgelopen jaren. Natuurlijk wensen we Jurgen, Elisan, Pien en Kevin veel succes!
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• Superheldengym
19 november
• Kerstvakantie
25 december
t/m 5 januari

Afscheid van
(jeugd)bestuursleden

Bestuur:Ard Burghardt
en Thera Hiddink

Jeugdbestuur:
Babet Rothman en
Joost Wissink,
Carly Mellink ontbreekt
op de foto

NIEUWSBRIEF

Oktober 2017

Vacature

Sil Nijenhuis, trainer herenselectie stelt zich voor:
Ik ben Sil Nijenhuis, ben 18 jaar oud en kom uit
Didam. Ik turn zelf inmiddels 10 jaar bij
gymvereniging Margriet Didam. Hier geef ik ook les
aan een recreatieve jongens turngroep. Ik heb
mijn niveau 2 assistent leider afgelopen jaar
behaald en ben nu bezig met mijn niveau 3. Ik
studeer ALO op de HAN in Nijmegen, dit is een
opleiding tot docent sport. Mede daarom vind ik
het een leuke uitdaging om bij VGV Varsseveld les
te gaan geven en is het een mooie ontwikkeling
voor de toekomst. Ik heb er zin in, jullie ook?

VGV zoekt per direct
Train(st)er Kidsdance &
Streetdance
Ben jij of ken jij iemand?
Lees dan snel onze volledige
vacature op de website.

Enthousiaste reacties na Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek is voor VGV zeer goed verlopen.
We zijn gestart met een fantastische freerun-workshop op zondag.
Maar liefst 79 deelnemers hebben kennis gemaakt met deze stoere sport
met vele waanzinnige trucs. Er is een leuk filmpje gemaakt waar in je kunt
zien wat jong en oud allemaal gedaan en geleerd heeft.
Vanaf maandag was het de VGV mee doen week. Veel ouders, broertjes
en zusjes hebben in deze week ook mee gedaan met de les.
Wat een enthousiaste reacties. Dit moet nieuwe leden opleveren!
Complimenten voor de leiding en organisatie.

Filmpje Freerun Workshop
Nationale Sportweek

Nog niet ontvangen?
Vraag er om bij de leiding.

Grote Clubactie: steun onze club en koop ook loten!
Zaterdag 16 september is de Grote
Clubactie van start gegaan. Dit jaar
doen wij ook weer mee en willen
natuurlijk zo veel mogelijk loten verkopen.
Net als voorgaande jaren wordt er
gewerkt met een eenmalige machtiging, dus niet met contant geld.
Wij hopen dat we dit jaar weer een geweldig resultaat zullen neerzetten.
Heel veel succes deze maand met de verkoop van de loten!
De lotenboekjes moeten voor 1 november weer ingeleverd worden.

Eerste prijs optochtwagen thema Boswandeling
Veel wagens rolden tijdens de optocht van het volksfeest door de straten van
Varsseveld. De optochtwagen met zeven dwergen was de grote blikvanger
tussen de deelnemers en ging er met de eerste prijs vandoor!
Het thema was Boswandeling: “Na een dag hard werken, via een mooie
boswandeling gezellig met z’n allen naar huis”. "Dit jaar is het een grote
wagen geworden, veel werk, maar het resultaat mag er zijn", vindt Stefan
Heusinkveld, een van de bouwers van de wagen. De commissie wagenbouw
komt al vanaf het voorjaar, twee avonden in de week bij elkaar. De laatste
drie dagen voor de optocht zijn er zo'n 60-70 personen die helpen om de
bloemen te plakken.
Wagenbouwers gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!
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Wagenbouwers VGV

1e prijs
optochtwagen

