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Hierbij ontvangt u de tweede 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 

Inmiddels zijn we goed twee maanden verder sinds de vorige nieuwsbrief en zitten we in de 

tweede zogenaamde ‘corona golf’. Via de diverse updates per e-mail hebben we jullie op de 

hoogte gesteld wat de huidige maatregelen voor effect hebben voor de trainingen en wedstrijden 

van WGV. Het is ontzettend jammer dat we niet alles kunnen doen wat we zouden willen. Dit 

is een gemis voor iedereen.  

Tegelijkertijd zijn we blij met het feit dat trainingen, vooralsnog, door kunnen gaan. Echter ook 

hierbij laten we ‘gezond verstand’ een rol spelen. Wanneer het om welke reden ook niet goed 

voelt om trainingen of wedstrijden door te laten gaan, dan zullen we dit niet doen. Als 

vereniging zijn we afhankelijk van vrijwilligers die hun tijd maar ook hun gezondheid inzetten 

voor WGV. Op het moment dat zij vinden dat trainingen niet door kunnen gaan dan zullen we 

dit ook niet doen. Dit is dan ook de reden dat er op dit moment geen Bewegen op Muziek wordt 

gegeven en dat het bestuur ook besloten heeft om de clubkampioenschappen dit jaar niet te 

organiseren. 

Zoals gezegd kunnen een groot deel van de trainingen wel doorgaan en heeft de leiding in de 

herfstvakantie een tweetal leuke activiteiten georganiseerd. Met inachtneming van de 

maatregelen maken we er het beste van dit jaar. 

Afgelopen seizoen zijn de wedstrijden door de uitbraak van corona helaas stil komen te liggen. 

Voor het nieuwe seizoen zijn gelukkig wel weer wedstrijden gepland. Of, en in welke vorm, 

deze wedstrijden doorgaan is op dit moment nog niet duidelijk. We hopen met elkaar dat er dit 

seizoen wel weer wedstrijden geturnd kunnen gaan worden. 

Overzicht turnwedstrijden seizoen 2020-2021: 

Datum: Activiteit: Plaats: Org. vereniging: 

13-02-2021 1e wedstrijd RWS B Zuid Dwingeloo DOS 

20-03-2021 1e wedstrijd RWS C Hoogeveen Olympia 

10-04-2021 2e wedstrijd RWS B Zuid Zuidwolde DOS 

24-04-2021 P.K. RWS B Meppel FC Meppel 

05-06-2021 Toestelfinale RWS B + sen.4D/inst.D1 Hoogeveen Olympia 

12-06-2021 

  

2e wedstrijd RWS C Slagharen SGV en L 

 

 Wanneer we onze turnsters inschrijven voor wedstrijden zijn we als vereniging verplicht om 

juryleden te leveren. Per 10 deelneemsters moeten er 3 juryleden geleverd worden. Willen we 

als vereniging deel gaan nemen aan de bovengenoemde wedstrijden hebben we dringend 

juryleden nodig.  

Wanneer we als vereniging geen juryleden kunnen leveren dan mogen onze turnsters niet 

deelnemen. Daarom een dringende oproep voor nieuwe juryleden. De cursussen voor 

jurylid worden verzorgd door de KNGU en zijn kosteloos, mits de cursist zich na het behalen 

van het brevet beschikbaar stelt voor de vereniging als jurylid. Een jurylid moet ongeveer 3 
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Jaarvergadering 

Inmiddels loopt de Grote Clubactie een dikke maand. Inmiddels zitten we op 62,5% van onze 

doelstelling. Hier zijn we ontzettend blij mee, zeker omdat de meeste boekjes nog moeten 

worden ingeleverd. Verkopen kan nog tot 11 november.  

Heb je 20 loten of meer verkocht dan ontvang je in november je 20-loten voucher per e-mail. 

Denk je nu, ik zit nog net niet aan die 20 loten ga dan nog even op pad of deel jouw persoonlijke 

link (QR code) via WhatsApp. Zeker weten dat je die 20 loten gaat redden!!!! 

 

 

Grote Clubactie 

Op woensdag 30 september is de jaarvergadering gehouden bij Restaurant Mulino. Op het 

laatste moment moesten we, vanwege de afgekondigde maatregelen, van locatie wijzigen 

aangezien we niet terecht konden bij Sportcafé Atlas. Binnenkort kunt op de website de notulen 

en het jaarverslag 2019 bekijken. Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van 

bestuurslid Ellen Drogt. Ellen heeft zich jarenlang vol enthousiasme ingezet voor WGV. Ook 

hebben we afscheid genomen van Zwanette Jansen, zij deed o.a. de ledenadministratie en was 

ook jurylid voor WGV. Namens WGV hebben we beide dames bedankt met een bloemetje. 

Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 

Lambert Smid  - Voorzitter 

Kim Vlietstra - Secretaris, ledenadministratie 

Rob Hooijer - Penningmeester 

Anita Hoekstra - Bestuurslid, wedstrijd- en juryzaken 

Annika Stuijp - Bestuurslid, website en social media 

 

 

  

 

Wanneer we onze turnsters inschrijven voor wedstrijden zijn we als vereniging verplicht om 

juryleden te leveren. Per 10 deelneemsters moeten er 3 juryleden geleverd worden. Willen we 

als vereniging deel gaan nemen aan de bovengenoemde wedstrijden hebben we dringend 

juryleden nodig.  

Wanneer we als vereniging geen juryleden kunnen leveren dan mogen onze turnsters niet 

deelnemen. Daarom een dringende oproep voor nieuwe juryleden. De cursussen voor 

jurylid worden verzorgd door de KNGU en zijn 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). De 

minimale leeftijd om je te kunnen aanmelden is 16 jaar. 

Een cursus bestaat uit 4 fysieke trainingsmomenten (2,5-3 uur per keer) en een 

praktijkexamen. Ook is er een mogelijkheid om de cursus geheel digitaal te doen. Dat zijn 8 

digitale bijeenkomsten van 1 uur en een digitaal examen. Door het volgen van de cursus leer 

je niet alleen jureren, maar krijg je als ouder ook meer zicht op de oefenstof van je kind en de 

wijze van beoordelen.  

Op dit moment is nog niet bekend wanneer er weer een cursus start in de regio (wel kan alvast 

gestart worden met een opstapmodule via E-learning).  

We vragen u 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. We 

hebben u hard nodig! 

 

Dringend gezocht: 

Juryleden 

 

Tijdens de jaarvergadering is ook de voorgestelde en eerder gecommuniceerde 

contributiewijziging aangenomen. Per 1 januari 2021 gelden onderstaande tarieven.  

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

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

• Selectie     - € 18,00 (ongewijzigd) 

• 2de lidmaatschap  vervalt     

 

Contributiewijziging 
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Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden is de nieuwe website van WGV 

inmiddels online. Hiermee is een grote stap gezet en worden een aantal processen een stuk 

eenvoudiger, denk hierbij aan inschrijven als lid of opgeven voor wedstrijden. De komende 

periode zullen we de website verdere finetunen. Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op 

www.wgvdewijk.nl 

 

 

 

Nieuwe website 

Heb je je verkoopboekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever je boekje dan in bij Lambert 

Smid, Beatrixweg 47, de Wijk (mag in de brievenbus) uiterlijk 11 november. Je mag je 

boekje ook inleveren bij de leiding. 

In ieder geval willen we iedereen die meegedaan heeft ontzettend bedanken voor je inzet. 

Hier zijn we als vereniging ontzettend blij mee en we houden jullie op de hoogte van de 

definitieve eindstand!! 


