
 

Juli 2020 

Beste leden, ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Gelregym.   

De zomervakantie is voor de meesten van jullie 

begonnen. Volgende week krijgen de laatste scholen 

vakantie. Na een gekke tijd van niet mogen sporten, 

naar buiten sporten en sinds 1 juli weer binnen 

sporten. Zowel voor de train(st)ers, de leden als de 

bestuursleden is het een rare tijd geweest en hopelijk 

kan iedereen nu  genieten van een welverdiende 

vakantie.  

We hopen elkaar eind augustus weer in goede 

gezondheid terug te zien. 

 

Nieuws van de penningmeester  

Na een paar maanden van minder contributie 

betalen, zal vanaf het vierde kwartaal weer het 

normale contributiebedrag afgeschreven worden. 

Heb je hier vragen over stel ze dan via 

penningmeestergelregym@gmail.com.  

 

Gezocht: nieuwe bestuursleden! 

Vele handen maken licht werk. Dat geldt zeker ook 

voor bestuurswerk. We zijn onder andere op zoek 

naar een nieuw bestuurslid met secretaris skills. Ook 

zoeken we bestuursleden die graag willen helpen 

tijdens diverse activiteiten, zoals  de kampdag, het 

kamp, de onderlinge wedstrijd of tijdens de 

uitvoering. We vergaderen eens in de twee maand. 

Lijkt het je wat? Laat het weten aan een van de 

bestuursleden of meld je aan via 

secretariaat.gelregym@gmail.com.  

Mocht je nu geen bestuurswerk willen doen maar wel 

willen helpen? Dan horen we dat natuurlijk ook 

graag.  

 

Kamp 2020 

Het pinksterkamp kon dit jaar helaas niet doorgaan. 

Wij zijn nu aan het kijken of we dit najaar nog iets 

kunnen organiseren voor onze leden van 9 jaar en 

ouder. Houd hiervoor de website en Facebook in de 

gaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampdag op 12 september 

Voor onze leden tot 9 jaar willen we op 12 

september, in onze eigen gymzaal, een kampdag 

organiseren om het seizoen gezellig te beginnen met 

elkaar. Wat houdt deze dag in? De kampdag begint 

om 08.30 uur en eindigt om 16.00 uur. We hebben 

verschillende activiteiten in en rondom de zaal. We 

hebben een lekkere lunch en zorgen dat iedereen zijn 

buik vol heeft als hij/zij om 16.00 uur opgehaald 

wordt. Aanmelden kan via www.gelregym.nl. De 

kosten zijn 5 euro en deze worden via een eenmalige 

incasso afgeschreven.  

Wilt u ons als  ouder  helpen tijdens deze dag? Stuur 

een mailtje naar secretariaat.gelregym@gmail.com. 

Alle hulp is welkom om er een leuke dag van te 

maken voor de kinderen. 

 

Na de ‘gezonde cheque’ nu 3 andere ludieke acties 

Na een zeer geslaagde ‘gezonde cheque’ actie bij 

Bosveld, om de contributie te compenseren en om de 

middenstand te ondersteunen in moeilijke tijden, 

hebben we in de maanden juli en augustus 2020 

samen met Katootje (cadeau & mode) en Foto print & 

design, IJssalon Udine en Snoep & Doe, drie mooie 

zomeracties voor de leden van Gelregym. Deze 

bonnen hebben jullie onlangs via de mail ontvangen. 

We hopen dat deze acties net zo geslaagd zullen 

verlopen.  

 

Algemene ledenvergadering 10 sept 2020 

De ledenvergadering kon ook niet doorgaan en is 

verplaatst naar 10 september 2020 om 20.00 uur. 

Houd de website en Facebook in de gaten waar de 

vergadering gaat plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geslaagd 

Onze trainster Kimberley is geslaagd voor haar 

opleiding trainster niveau 3. Namens ons allen van 

harte gefeliciteerd. 

 

 
 

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 e-

mailadres die gewijzigd is,  kun je een mail sturen 

naar ledenadmgelregym8@gmail.com 

 

Goed om te weten! 

Alle nieuwtjes staan zowel op onze website 

www.gelregym.nl als op onze Facebookpagina. Zo ben 

je altijd op de hoogte! 

 

Activiteitenkalender 

Zomervakantie     11 juli tot 23 augustus  

Jaarvergadering    10 september 

Kampdag                12 september (aanmelden kan 

binnenkort op de website) 

Kamp       volgt 

Sinterklaas      30 november 

 

Namens het bestuur en leiding van Gelregym wensen 

we jullie allemaal een goede zomervakantie!               

Vanaf 24 augustus starten de lessen weer. 


