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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar vanuit WGV. Het doel van het bestuur is 

om leden, ouders en/of verzorgers en vrijwilligers met deze nieuwsbrief te informeren over 

WGV en de georganiseerde activiteiten. 
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Sinds 1933 

Het heeft even geduurd voordat we de eerste nieuwsbrief van dit jaar schrijven. Maar hier is ie 

dan! Zoals we allemaal weten heeft het corona virus nagenoeg het hele jaar bepaald. Vanaf 12 

maart moesten wij abrupt de lessen staken en werd alles afgelast. Vanaf 8 mei konden we, 

weliswaar in aangepaste vorm, de trainingen buiten weer hervatten. Hierbij mochten we 

gebruik maken van het zwembadterrein. Dank aan Stichting de Slenken hiervoor. Op 18 mei is 

ook Bewegen op Muziek weer gestart buiten. Het weer heeft gelukkig niet tegen gezeten 

waardoor de meeste trainingen door konden gaan. Ondanks de beperkingen die 

buitentrainingen met zich meebrengen voor onze sporten hebben wij het idee dat we er in 

geslaagd zijn om toch leuke trainingen te organiseren. Natuurlijk ook dank voor de leiding die 

met hun creativiteit telkens weer een leuk programma hebben weten neer te zetten. 

Nu is het vakantietijd en bereiden we ons tegelijkertijd voor op het komende seizoen. In deze 

nieuwsbrief leest u daar meer over. Helaas hebben we als binnensport nog steeds last van 

beperkingen, op dit moment is nog steeds niet zeker of we al weer in de sporthal terecht kunnen. 

We hopen het natuurlijk van harte maar we zijn hierbij afhankelijk van gemeente de Wolden.  

Voor nu wensen we jullie nog een fijne vakantie en tot snel!  

Zoals hierboven al vermeld is de sporthal op dit moment nog niet opengesteld door de 

gemeente. In ieder geval tot 1 september is deze nog gesloten. We hopen dat de sporthal daarna 

weer opengesteld zal worden, maar houden er ook rekening mee dat dit niet het geval is. 

Daarnaast hebben we rekening te houden met de beschikbaarheid van de sporthal en de leiding. 

Dit alles heeft ons doen besluiten om het nieuwe seizoen te starten vanaf maandag 7 september. 

Zodra er duidelijkheid is over de roosters dan zullen we je hierover zo snel mogelijk 

informeren.  

 

Op dit moment zijn we ook nog aan het kijken op welke manier we dit jaar alsnog 

clubkampioenschappen kunnen organiseren. Normaal gesproken houden we deze altijd in juni 

maar doordat er dit jaar ook al geen wedstrijden zijn geweest willen we kijken of we dit later 

dit jaar alsnog kunnen organiseren. Zodra hierover meer bekend is laten we dit jullie weten.  
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Ook de jaarvergadering, die we normaal in maart houden, is niet doorgegaan. Deze willen we nu 

houden op woensdag 23 september om 20.00uur, Sportcafé Atlas. Dus noteer het alvast in de 

agenda!!! De agenda van de vergadering volgt tegen die tijd.  

 

Contributie-

wijziging 

Dit jaar gaan we als WGV meedoen met de Grote Clubactie. We willen jullie vragen om vanaf 

19 september actief loten te gaan verkopen. Dit kan je doen aan je ouders, ooms en tantes, 

opa’s en oma’s, je buren etc. Een lot voor de Grote Clubactie kost €3,00 en hiervan gaat € 2,40 

naar WGV. Met de opbrengst van deze actie willen we clubactiviteiten voor jullie organiseren 

en betalen. Daarnaast zal een deel van de opbrengst gebruikt gaan worden als reservering voor 

aanschaf en onderhoud materiaal.  

Zonder jullie gaan we dit niet redden dus we hopen dat jullie allemaal actief mee gaan doen 

zodat we gezamenlijk deze actie tot een groot succes gaan maken. Begin september ontvangen 

alle leden meer informatie hierover. Alvast dank voor jullie inzet!!!! 

 

Grote Clubactie 

Op dit moment werken we hard aan nieuwe website. De huidige website is al weer even 

oud en aan een facelift toe. De verwachting is dat de nieuwe website eind september in de 

lucht zal zijn! 

 

 

 

Nieuwe website 

Jaarvergadering 

Met ingang van 1 januari 2021 is het bestuur voornemens de contributie te wijzigen en te 

vereenvoudigen. Deze contributiewijziging zal op de jaarvergadering ter stemming worden 

gebracht, maar we willen jullie hierover nu alvast informeren. Het voorstel voor de nieuwe 

contributie is als volgt: 

• Gymnastiek, turnen, en freerunnen  - € 12,50  (was € 11,00) 

• Bewegen op muziek    - € 14,50 (ongewijzigd) 

• Selectie     - € 18,00 (ongewijzigd) 

• Geen 2de lidmaatschap    - (was € 6,00) 

Het bestuur is hiermee van mening het contributiestelsel eenvoudiger te hebben gemaakt en de 

verhoging beperkt te hebben. Deze contributiewijziging was al langer aan de orde en staat los 

van de corona crisis. De beperkte verhoging is nodig om de kosten van de vereniging te kunnen 

blijven dekken. 

 


