
 

Maart 2019 

Beste leden, ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Gelregym. 

Mocht je nu de nieuwsbrief ten onrechte ontvangen 

stuur dan een berichtje naar 

ledenadmgelregym8@gmail.com. Wij zijn op dit 

moment het hele ledenbestand aan het opschonen. 

Jullie hulp is daarbij dus meer dan welkom!  Ook voor 

andere wijzigingen in de ledenadministratie kun je 

hier terecht! 

 

Nieuws van de penningmeester  

In week 9 zal het geld geïncasseerd gaan worden van 

de leden die meedoen aan de wedstrijden.  

De bondscontributie is dit jaar voor leden tot 16 jaar 

5,50 euro per kwartaal en leden ouder dan 16 betalen 

6,75 euro per kwartaal. 

In week 14 zal de contributie inclusief de 

bondscontributie  van het 2
e
 kwartaal worden 

geïncasseerd. Heb je vragen over de contributie? 

penningmeestergelregym@gmail.com  

 

Mooi resultaat sponsorloop 

In de week van 21 tot en met 25 januari 2019 was er  

weer de sponsorloop. De doelen waar we deze keer 

voor hebben gelopen waren nieuwe turnblokken, een 

air balk en nieuwe turnmatten. We kunnen melden 

dat we totaal 2.970,16 euro hebben opgehaald, 

waarmee we de nieuwe materialen willen gaan 

aanschaffen. We willen iedereen die heeft  

meegedaan van harte bedanken. 

 

Nieuwe datum Pinksterkamp!!!  

Dit jaar willen we met het kamp naar de nieuwe 

turnhal in Didam. Helaas is dit niet mogelijk tijdens de 

pinksterdagen. Daarom gaan we dit jaar op zaterdag 

25 en zondag 26 mei op kamp naar Didam. Dit is voor 

kinderen vanaf 9 jaar. Verdere informatie volgt 

binnenkort. Noteer het alvast in je agenda. 

Voor de kinderen tot 9 jaar gaan we dit jaar weer een 

kampdag organiseren. 

 

Onderlinge wedstrijden op 22 juni 

Dit jaar organiseren we weer onderlinge wedstrijden.  

Dit is voor alle leden van Gelregym. Tijdens deze dag 

mogen alle kinderen hun kunnen tonen. Deze dag  

 

 

 

 

 

vindt plaats in onze eigen zaal. Verder info over het 

programma volgt binnenkort op de website en in de 

les.   

 

Veel geïnteresseerden door Sjors Sportief 

Alle basisschool kinderen krijgen elk jaar een boekje 

van Sjors Sportief. Kinderen kunnen dan kennis 

maken met de sport en muziekverenigingen in de 

omgeving van Dieren. Gelregym stond er dit jaar ook 

in en dat heeft veel geïnteresseerde kinderen 

opgeleverd. Daardoor hebben we nu een extra 

freerunnen basisgroep opgestart op vrijdag van 18.00 

tot 19.00 uur. Op onze website kun je zien welke 

lessen wanneer plaatsvinden 

 

Aan- en afmelden bij Gelregym 

Als iemand zich wil aan- of afmelden voor Gelregym 

dan kan dat via onze website. Alleen meldingen die 

hier binnenkomen worden verwerkt door onze 

ledenadministratie! 

 

Wedstrijden 

Op www.oost.kngu.nl staan alle actuele wedstrijd- 

data en tijden. Op onze eigen website staat onder 

activiteiten, wedstrijden, de datums dat de 

wedstrijden zijn. Mochten er nog vragen zijn over de 

wedstrijden dan kun je even contact opnemen met 

Henk Vos. 

 

Goed om te weten! 

Alle nieuwtjes staan tegenwoordig zowel op onze 

website www.gelregym.nl als op onze facebook 

pagina. Zo ben je altijd op de hoogte! 

 

Activiteitenkalender 

Voorjaarsvakantie 4 tot 9 maart  

Goede vrijdag  19 april 

2
e
 paasdag  21 april 

Meivakantie  27 april tot 5 mei 

Kamp in Didam  25 en 26 mei 

Hemelvaart  30 en 31 mei 

Onderlinge wedstrijd 22 juni 

 

Namens bestuur en leiding Gelregym  


