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Agenda

Bewogen seizoen; Corona terugblik en contributiekorting

• Zomervakantie

We kijken terug op een bewogen seizoen door de intrede van het coronavirus en
17 juli t/m 30 augustus
alle maatregelen waaronder het stopzetten van het lesaanbod en later het aan• Start nieuw lesrooster
bieden van lessen in de buitenlucht. We willen iedereen enorm bedanken voor
31 augustus
de inzet, steun en hulp tijdens deze periode! Speciale dank aan Ter Horst, STOIJ,
buurvrouw Bionda, gemeente, maar ook aan de leiding en leden die allemaal
• Talentenmiddag voor
flexibel zijn omgegaan op het moment dat de lessen verplaatst werden naar
jongensselectie
buiten. Inmiddels is in grote lijnen in kaart gebracht welke inkomsten we missen
Zaterdag 12 september
(denk hierbij aan Jeugduitvoering, Veeg mee met VGV en collecte NSFG) en
welke kosten doorlopen (bijv. deels doorbetalen huur). Daarop heeft het bestuur
Uit de oude doos
besloten om leden en leiding gedeeltelijk te compenseren. Bij de volgende incasso
Video VGV Gymkamp
(eind juli) is de korting verwerkt.

Nog niet ontvangen?

Geen Gymkamp Vraag
maar er
wel
super
toffe spelletjesdag
omeen
bij de
leiding.

al 30 jaar…..

Op 11 juli jl. heeft het Jeugdbestuur op het grasveld bij
de Van Raam Arena een spelletjes dag georganiseerd.
Ondanks dat er af en toe een spetter regen naar beneden kwam werd het een super leuke dag met meer dan
70 enthousiaste kinderen! Nog even nagenieten? Klik
hier voor de aftermovie. Door het gemis van het Gymkamp heeft het Jeugdbestuur een video gemaakt met
oude beelden van het Gymkamp tot wel 30 jaar geleden…..
gymkamp

Jong vermaakt oud bij demo Bettekamp
Op zaterdagmiddag 18 juli jl. hebben turners van de
jongensselectie en turnsters van de A&B-selectie een
demonstratie gegeven bij De Bettekamp en Den Es.
Circa 75 bewoners reageerden enthousiast op de gymnastische oefeningen die ze te zien kregen. Lees verder…

Terugblik bijzonder
halfjaar:

Lesrooster nieuw seizoen met kleine wijzigingen
Na de vakantie gaat het nieuwe lesrooster in met een aantal
wijzigingen. Klik hier voor het nieuwe rooster 2020/2021.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Wijzigingen in de groepsleiding
• De Speeltuingym (groep 1/2) en Jumpgym (groep 3/4)
zijn weer op maandag en woensdag
• Sommige tijden van de selectiegroepen zijn iets aangepast

Afscheid Rachel, Raoul, Sil en Jotan bij VGV
Aan het einde van het seizoen nemen we helaas ook afscheid van sommige
leiding. Dit zijn Rachel Tieltjes, Raoul Jansen en Sil Nijenhuis. Jotan Wijnholds stopt
ook maar hij neemt in september afscheid. In de volgende nieuwsbrief stellen we
de nieuwe leiding voor. Rachel, Raoul, Sil en Jotan bedankt voor jullie inzet!

Nieuwsbrief VGV juli 2020 redactie@vgvvarsseveld.nl

www.vgvvarsseveld.nl

Wij wensen iedereen een
hele fijne zomervakantie!

