Afsluiting gymseizoen
Ook dit jaar hebben we het gymseizoen (2016-2017) weer afgesloten met twee leuke uitjes!
- Benschop Speelplezier
Donderdag 29 juni vertrokken we met de
Peuters/Kleuters & groep 3/4/5 naar Benschop
speelplezier. Er waren weer
lekkere
pannenkoeken gebakken door een aantal
moeders, die iedereen zich goed liet smaken.
Nadat de pannenkoeken op waren was het tijd
om te klimmen en te klauteren in de speeltuin.
Nog een lekker ijsje erbij en de afsluiting van het
gymseizoen was weer een groot succes!
Kijk voor de foto's op onze Facebookpagina
www.facebook.com/gymverenigingnoordeloos. Hier
vind je ook een filmpje van deze middag!

- Jumpsquare Nieuwegein
Donderdag 15 juni was het tijd om met groep
6/7/8 en ouder naar Jumpsquare Nieuwegein
te gaan. Het grootste Indoor Trampolinepark
van de EU! De meiden (en de leiding stiekem
ook) hebben zich goed vermaakt op alle
mogelijke soorten trampolines! Gelukkig kon
iedereen na afloop zonder botbreuken de auto
weer in. Een gezellig middag die zeker voor
herhaling vatbaar is. Jumpsquare Nieuwegein,
tot volgend jaar!
Kijk voor een leuk filmpje van deze middag op onze Facebookpagina www.facebook.com/
gymverenigingnoordeloos.

Afsluiting Fit&Fun seizoen
De dames van de Fit&Fun groep hebben op
woensdag 28 juni een mooie fietstocht
gemaakt. Er was een leuke en lekkere stop in
de theetuin Gebr. van Lint in Ottoland. Daar
stond koffie, thee en een proeverij van
heerlijke baksels klaar.

Feestweek 2017
Na 5 jaar wachten was het dit jaar weer zover: grote
feestweek in Noordeloos! En feestweek in
Noordeloos, dat betekent een optocht! Ook Gym
Vereniging Noordeloos deed weer mee met een
mooie kar in de kleuren van de vereniging. Het weer
zat deze keer helaas niet mee, maar ondanks de
regen hebben we er met elkaar een gezellige dag
van gemaakt. Als afsluiting hebben we met elkaar
nog een dansje bij het dorpshuis gedaan tijdens de
One Minute Of Fame. Over 5 jaar weer?

Fit & Fun op maandag
Dit seizoen is de Fit&Fun les, onder leiding van
Monique de Groot, verplaatst van de
woensdagavond naar de maandagavond. Iedere
maandag van 19.30 tot 20.30 uur staat de les in
Smidse Berg in het teken van conditie, dans,
kracht, lenigheid en natuurlijk veel gezelligheid!
Iedereen is van harte welkom voor een gratis
proefles en neem ook gerust iemand mee. Tot
dan!

Opzegging KNGU-lidmaatschap
Eind 2015/begin 2016 zijn wij geïnformeerd over financiële problemen bij de KNGU
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), waar wij op dat moment als vereniging bij
waren aangesloten. Door een aanzienlijk begrotingstekort was de KNGU genoodzaakt de
contributie te verdubbelen. Wij hebben destijds een regionaal overleg gevoerd met andere
verenigingen uit de omgeving. Conclusie van ons (en meerdere andere verenigingen) was
dat de toegevoegde waarde van de KNGU voor ons als gymnastiekvereniging minimaal was.
Aangezien wij geen officiële wedstrijden turnen, geen gebruik maken van
opleidingsmogelijkheden etc, was vrijwel de enige bijdrage die de KNGU ons leverde het feit
dat we als vereniging collectief verzekerd waren bij Univé. Wij hebben bij Univé nagevraagd
wat de premie zou zijn als wij ons direct bij hen zouden verzekeren. Dit leverde een
besparing op van enkele honderden euro's ten opzichte van de contributie(verhoging) van
de KNGU. Dit heeft het bestuur doen besluiten het lidmaatschap bij de KNGU op te zeggen
en te kiezen voor het afsluiten van verzekeringen direct bij Univé (o.a.
ongevallenverzekering), die nagenoeg gelijk zijn aan die via de KNGU waren afgesloten én
die (volgens Univé) gebruikelijk zijn voor een vereniging als de onze. Wij menen hiermee een
weloverwogen besluit te hebben genomen, maar het leek ons wel op zijn plaats u hiervan op
de hoogte te brengen. Als u vragen over de inhoud/dekking van deze verzekering heeft, dan
kunt u dit uiteraard altijd bij ons navragen.
Facebook!
Volg Gym Vereniging Noordeloos ook op Facebook! Ga
naar www.facebook.com/gymverenigingnoordeloos, like onze pagina en blijf op de
hoogte van de laatste nieuwtjes en activiteiten.

Seizoen 2017-2018
De eerste weken van het gymseizoen zitten er inmiddels alweer op.
Bijgaand een overzicht van het lesrooster en de geplande activiteiten voor komend seizoen.
Rooster, vakanties & activiteiten
Dag

Les

Tijd

Leiding

Maandag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

Fit & Fun
Gym: Mini's (peuters/kleuters/groep 3*)
Gym: Junior 1 (groep 3*/4/5)
Gym: Junior 2 (groep 6/7/8 en ouder)

19.30 - 20.30 uur
17.15 - 18.15 uur
18.15 - 19.15 uur
19.15 - 20.15 uur

Monique
Nora
Nora
Nora

* De kinderen die dit schooljaar naar groep 3 zijn gegaan, gymmen tot aan de kerstvakantie mee met
de peuters/kleuters. Na de kerstvakantie stromen ze door naar de les voor groep 3/4/5 .

Vakantie

Geen gym

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

19 oktober 2017
28 december 2017 / 4 januari 2018
1 maart 2018
3 mei 2018 / 10 mei 2018
juli & augustus 2018

Geen Fit & Fun
25 december 2017 / 1 januari 2017

juli & augustus 2018

Activiteit

Datum

Verkleed gymmen met ouders (groep Mini’s)
Pietenfeest
Giessenlandentoernooi *
Onderlinge Wedstrijden
Appeltjesactie

Donderdag 12 oktober 2017
Donderdag 30 november 2017
Zaterdag 16 december 2017
Zaterdag 27 januari 2018
Woensdag 4 april 2018

* deelname vanuit GVN zal in de les worden afgestemd

Naast de lessen staan ook het pietenfeest, het Giessenlandentoernooi, de Onderlinge
Wedstrijden en de appeltjesactie op het programma. Het belooft een gezellig en sportief
gymseizoen te worden!
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij GVN! Ken je iemand die het ook leuk vindt om te
sporten? Nodig die persoon dan gerust uit om een keer te komen kijken en/of mee te doen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom voor 2 gratis proeflessen!
Zijn er vragen of heb je suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via
gymbestuur@hotmail.com of tel. 0183-582399.
Tot snel in de Smidse Berg!

Met sportieve groeten,

Het bestuur van Gym Vereniging Noordeloos

(N.B. Genoemde informatie is onder voorbehoud)

