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Beste leden, ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangen jullie alweer de laatste nieuwsbrief 

van 2019. Namens bestuur en de leiding van 

Gelregym wensen we iedereen fijne feestdagen en 

een sportief 2020. 

 

Nieuws van de penningmeester  

De bondscontributie van het 4e kwartaal wordt op 

27 december 2019 geïncasseerd.  

 

Contributie 2020 

De contributies zijn (per kwartaal): 

Les     Contributie 

Leden t/m 16 jaar   € 39,90 

Leden 17 jaar en ouder   € 53,05 

Vanaf het 3e schoolgaande kind €21,98 

Freerunning (basisgroep) € 39,90 

Freerunning (junioren)   € 63,25 

Selectie    € 44,90 per 2 uur 

Pre-Selectie   € 21,95 per 1,5 uur 

Ouder en kind gym  € 39,90 

 

Ook wordt 4x per jaar gelijk met de contributie de 

bondscontributie afgeschreven. Voor 2020 is de 

bondscontributie nog niet bekend. De contributie zal 

in 2020 worden afgeschreven begin januari, begin 

april, begin juli en begin oktober.                              

 

Heb je vragen over de contributie? 

penningmeestergelregym@gmail.com 

 

Gezocht en nog niet gevonden: een nieuw 

bestuurslid met secretaris skills! 

Vele handen maken licht werk. Dat geldt zeker ook 

voor bestuurswerk. We zijn opzoek naar een nieuw 

bestuurslid met secretaris skills. We vergaderen  eens 

in de twee maand. Lijkt het je wat? Laat het weten 

aan een van de bestuursleden. 

 

Ouder en kind gym 

Lijkt het je leuk om samen met je kind te gymen? 

Vanaf 1 oktober zijn we gestart bij Gelregym met 

ouder en kind gym voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

De les wordt gegeven op de maandagmiddag van 

16.00 tot 17.00 uur door Diana. Lijkt het jullie leuk? 

Kom dan gerust een keertje kijken, maar het is 

misschien nog leuker om mee te gymen. Dan kunnen 

jullie meteen zien hoe leuk Gelregym is. 

Je mag 2 lessen gratis mee gymen. Daarna kunnen 

jullie beslissen of jullie doorgaan. 

 

Donderdaglessen stoppen per 1 januari 

Na de kerstvakantie hebben we helaas geen trainster 

meer tot onze beschikking op de donderdag. Daarom 

hebben wij besloten om de donderdaglessen te gaan 

stoppen. De kinderen uit deze groepen kunnen op 

andere dagen aansluiten bij een andere groep. 

 

Wie jarig is trakteert 

Gelregym bestaat dit jaar 80 jaar. En daarom hebben 

we vlak voor de kerstdagen voor alle leden een leuk 

presentje. Mocht je het nu gemist hebben vraag er 

dan even bij je train(st)er naar. 

 

80 jaar Gelregym!  

Gelregym bestaat 80 jaar! En dat kunnen we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 28 maart 

gaan we iets leuks organiseren voor alle leden. Wat is 

nog een verassing, maar zet het alvast in je agenda! 

 

Sinterklaas bij Gelregym 

 

 
 

Maandag 2 december 2019 was het dan zo ver 

sinterklaas kwam op bezoek bij onze vereniging!        

80 jaar 1939 -2019 



 

En wat was het een feest! De kinderen begonnen de 

pietengym met een pietendans waarna ze in groepjes 

over de toestellen gingen. De kinderen deden hun 

best om zo goed mogelijke hulp piet te worden. Over 

wiebel daken lopen, door een schoorsteen klimmen, 

van dak naar dak springen en niet te vergeten over 

hele smalle daken lopen. Toen de kinderen druk bezig 

waren kwamen erop eens 2 pieten binnen kijken, 

vervolgens gingen we met ze alle zingen zodat 

Sinterklaas ook naar binnen kwam. De kinderen 

hebben van alles kunnen laten zien aan sinterklaas, 

van dansen tot aan alle pieten gym oefeningen. Toen 

Sinterklaas weer weg moest door zijn drukke schema 

kregen alle kinderen een cadeautje. Daarna was 

helaas het grote feest al weer afgelopen. Maar wat 

was het leuk en wat hebben we weer genoten! 

 

Sponsorloop 

In de week van 20 tot er met 24 januari 2020 is er 

weer een sponsorloop. Met deze actie kunnen we 

dan weer nieuwe materialen aanschaffen voor de 

vereniging. Begin januari krijgen de kinderen een 

formulier mee naar huis om sponsoren te zoeken. 

Tijdens de lessen in de week van 20 tot er met 24 

januari kunnen de kinderen dan een sportief parcours 

afleggen en zoveel mogelijk geld proberen op te 

halen voor Gelregym. 

 

Wedstrijden 

Ook dit seizoen doen we weer mee aan wedstrijden 

van de KNGU. Ieder seizoen zijn er drie 

voorwedstrijden waar turnsters laten zien wat ze 

kunnen, de beste twee voorwedstrijden tellen mee 

om je te kunnen kwalificeren voor de districtsfinale. 

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. 

 

Mooie 2e plek voor Luna Grotenhuis 

7 dec is het wedstrijdseizoen voor de 4e divisie weer 

gestart. Luna Grotenhuis heeft een mooie 2e plek 

behaald bij jeugd 2 in de 4e divisie. Alle overige 

meiden hebben het ook super goed gedaan. 

 

Selectie Gelregym in het nieuw  

Onlangs hebben alle selectiemeiden een nieuw 

turnpakje aangeschaft. Zo kunnen we als Gelregym 

weer goed voor de dag komen op de wedstrijden. 

 

  
 

Daarnaast hebben we van Grotenhuis makelaardij 

mooie nieuwe wedstrijdvesten gekregen. 

 

 
 

 

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! Voor overige wijzigingen in de 

ledenadministratie, denk bijvoorbeeld aan een 

emailadres die gewijzigd is,  kun je een mail sturen 

naar ledenadmgelregym8@gmail.com 

 

Goed om te weten! 

Alle actuele Gelregymnieuwtjes staan zowel op onze 

website www.gelregym.nl als op onze facebook 

pagina. Zo ben je altijd op de hoogte! 

 

Activiteitenkalender 

Kerstvakantie  21 dec tot 3 januari (geen les) 

Sponsorloop  20 tot 24 januari 2020 

Voorjaarsvakantie           22 febr tot 1 maart 2020 

80 jaar Gelregym 28 maart 2020 

Kampdag  12 september 2020 

 

Namens bestuur en leiding Gelregym  


