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Hierbij ontvangt u de derde 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 jaar zit er weer op! Nog een paar kerstdagen, een spetterend oud & nieuw en dan met veel 

enthousiasme door met 2020. Maar voor het zover is kijken we nog graag even kort terug op 

2019. Voor het bestuur stond 2019 in het teken van orde op zaken brengen. Er waren een aantal 

wisselingen in het bestuur met de bijbehorende werkoverdrachten. In juni hadden we de 

jaarlijkse clubkampioenschappen, die ook dit jaar weer goed bezocht zijn en waar iedereen 

weer het beste van zichzelf liet zien. Schrijf alvast de datum voor volgend jaar maar op de 

kalender: 20 juni 2020.  

Vooruitkijkend op volgend jaar willen we naast de clubkampioenschappen graag in november 

weer een uitvoering gaan organiseren en ook hopen we diverse activiteiten te kunnen 

organiseren voor de leden.  Daarnaast zijn we druk bezig met een compleet nieuwe website en 

willen we meer sponsoractiviteiten ontplooien om zo de inkomsten voor WGV te vergroten en 

zo de kosten te kunnen dekken. Op dit moment zijn de kosten namelijk hoger als de inkomsten. 

In de volgende nieuwsbrief meer over de plannen van sponsoractiviteiten voor 2020. Kortom 

genoeg te doen volgend jaar.  

Langs deze weg wil ik graag alle vrijwilligers, leiding, hulpjes, juryleden, mede bestuursleden 

heel erg bedanken voor alle inzet die er weer gegeven is! Nu eerst even tijd voor rust en genieten 

van alle tradities die bij het einde van het jaar horen. Namens het bestuur wens ik jullie allemaal 

hele mooie kerstdagen en alvast een heel mooi 2020! 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers om volgend jaar meer 

activiteiten te kunnen organiseren. Hiervoor willen we graag een activiteitencommissie 

oprichten.  Hierbij herhalen we deze oproep nogmaals. Zonder de hulp van u, als ouders / 

verzorgers, zijn we niet in staat om activiteiten te organiseren, we zijn immers handjes nodig. 

Dus wanneer u hiervoor tijd wil vrij maken om te helpen met wat dan ook, dan horen we het 

heel graag. Iedere vorm van hulp is welkom! 

 

Het is onze bedoeling om zo een lijst met vrijwilligers te op te bouwen die we in overleg in 

kunnen zetten. Wanneer het u leuk lijkt om in de activiteitencommissie zitting te nemen dan 

horen we het ook graag (wgv.de.wijk@gmail.com)   
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In onze vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd of er animo is voor deelname aan de RWS-C 

wedstrijden. Hierop hebben we 6 reacties ontvangen. Bij navraag bij de KNGU blijkt helaas dat 

ook de minimale leeftijdsgrens voor deelname aan de RWS-C wedstrijden dezelfde is als voor 

de RWS-B wedstrijden, namelijk 9 jaar in 2020. Dit betekent dat de turnstertjes die aangegeven 

hebben deel te willen nemen, dit jaar nog niet ingeschreven kunnen worden. Dit vinden we 

natuurlijk erg jammer.  

Als leiding en bestuur houden we in de gaten of er nog wedstrijden georganiseerd gaan worden 

door omliggende verenigingen voor onze jongere turnstertjes en zullen jullie hierover op de 

hoogte houden.  

Van onze oudere turnsters hebben wij geen opgave ontvangen. Bij deze opnieuw een oproep: 

Ben je geboren in 2011 of eerder, en lijkt het je leuk om deel te nemen aan een wedstrijd, geef 

je dan vòòr 5 januari 2020 via de mail wgv.de.wijk@gmail.com op voor de wedstrijden (21 

maart 2020 in Hoogeveen en 6 juni 2020 in Meppel).  

 

 

Wedstrijden 

KNGU 

In onze vorige nieuwbrief hebben we tevens een oproep gedaan voor nieuwe juryleden. Hierop 

hebben we één reactie ontvangen. Dat is helaas niet voldoende om ook het seizoen 2020-2021 

aan de verplichting van juryleden te voldoen.  

Dus bij deze opnieuw een oproep: 

Wie zou er, in het belang van de vereniging, deel willen nemen aan een jurycursus? 

Er start op 26-02-2020 een nieuwe cursus in Hoogeveen. De cursus wordt verzorgd door de 

KNGU en is kosteloos, mits de cursist zich na het behalen van het brevet beschikbaar stelt voor 

de vereniging als jurylid. Een jurylid moet ongeveer 3 keer per jaar een dag of dagdeel jureren 

(hiervoor krijgen juryleden een vergoeding). Wie gaat er mee?  

 

Deze cursus bestaat uit 5 trainingsmomenten (19.00-22.00 uur): 

26-02-2020 

11-03-2020 

25-03-2020 

08-04-2020 

22-04-2020 

 

We vragen U nogmaals om serieus na te denken over het willen volgen van deze cursus, zodat 

onze turnsters nu en in de toekomst kunnen blijven deelnemen aan turnwedstrijden.  

Hebt U interesse, neem dan via het volgende mailadres wgv.de.wijk@gmail.com contact op.  

 

Juryleden 

Kascommissie Tijdens de jaarvergadering moet het financiële jaarverslag worden goedgekeurd. Hiervoor 

moet het bestuur een kascommissie benoemen. We zijn dus op zoek naar een tweetal 

vrijwilligers die dit willen doen. Dit moeten 2 ouders / verzorgers zijn van onze leden. Het 

is ongeveer 1,5 uur werk, koffie en koek zijn inbegrepen. Je kan je aanmelden bij één van 

de bestuursleden of via wgv.de.wijk@gmail.com. 
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Jaarvergadering   25-03-2020 

Bestuursvergadering  05-02-2020 

    13-05-2020 

    10-06-2020 

    26-08-2020 

    21-10-2020 

    02-12-2020 

 

Uitvoering   november 2020 

 

 

 

 

Jaaragenda 2020 
Onderstaand de jaaragenda voor 2020 met de data zoals die nu bekend zijn: 

 

Wedstrijddata:  

 

Turnen RWS-B Zuid (selectie) 

1e wedstrijd:   07-03-2020 te Hoogeveen 

2e wedstrijd:   04-04-2020 te Zuidwolde 

Provinciaal Kampioenschap:  18-04-2020 te Dwingeloo 

Toestelfinale:   13-06-2020 te Hoogeveen 

 

Acro-wedstrijden (combi-teams met Rouveen) 

1e voorwedstrijd:   25-01-2020 te Tweede Exloërmond 

2e voorwedstrijd:   29-02-2020 te Tweede Exloërmond 

Districtskampioenschap:  28-03-2020 te Sneek 

Provinciaal kampioenschap: 18-04-2020 te Tweede Exloërmond 

 

Freerun 

Riot movement cup  28-03-2020 
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