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Nieuwsbrief

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.

Bestuur

De herfstvakantie zit er al weer even op en we bereiden ons met z’n allen voor op de laatste
twee maanden van dit jaar en natuurlijk kijken we al met een schuin oog naar 2022. Ook vanuit
het bestuur kijken we al verder vooruit. Als het gaat om de jaarvergadering, nieuwe
bestuursleden, meer activiteiten organiseren, de Grote Clubactie, wedstrijden en juryleden, de
nieuwe ClubApp, etc. Genoeg onderwerpen om deze nieuwsbrief mee te vullen.
Als voorzitter zie je hoe iedereen zijn of haar vrije tijd in de club stopt, hoe spaarzaam deze tijd
ook vaak is. Het is mooi om te zien met welk enthousiasme dit gebeurd. Of het nu gaat om de
leiding/assistenten die de lessen geven en van te voren voorbereiden of de leden zelf die in hun
vrije tijd voor de club (digitaal) de deuren langs gaan voor de Grote Clubactie. Deze inzet van
iedereen die betrokken is bij WGV maakt dat de club bestaat en daar zijn we maar wat trots op!
Ondanks het feit dat we nog niet van Corona af zijn hopen we dat dat we door kunnen sporten.
Het is afwachten welke maatregelen er wanneer genomen zullen worden en welke impact deze
op onze club zullen hebben, nu we al weer in de ‘5de golf’ zitten (wie had dat kunnen denken).
Ik spreek de wens uit dat dit allemaal mee zal vallen en we ‘gewoon’ door kunnen met alles
waarmee we bezig zijn.
Veel sportplezier!!
Bestuur WGV
Lambert Smid

ClubApp

Afgelopen zomer zijn we overgestapt naar het nieuwe administratie systeem van de KNGU.
Dit ging helaas niet zonder slag of stoot, maar alles is overgezet, en we werken in het nieuwe
systeem.
Het nieuwe systeem heeft een ClubApp waarmee we kunnen communiceren richting de leden.
Hierdoor worden ‘de lijnen wat korter’ is onze verwachting. Inmiddels hebben jullie al een
uitnodiging ontvangen om de ClubApp te downloaden. Je kan inloggen met het bij ons
bekende e-mailadres. Wanneer dit niet lukt of er zijn nog vragen stuur dan een e-mail naar
wgv.de.wijk@gmail.com. In deze app vinden jullie onder andere het laatste clubnieuws, een
agenda, meldingen en een menu met persoons- en les gegevens. Ook deze nieuwsbrief zal op
de ClubApp geplaatst gaan worden.
Het is allemaal nog wat nieuw voor ons dus de komende tijd zal in het teken staan van ervaren,
ontdekken en aanpassen waar nodig, maar dit gaat vast goed komen!
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Wedstrijden turnen
dames

Door de uitbraak van Corona en de beperkende maatregelen mochten er de afgelopen twee
jaar geen wedstrijden geturnd worden. Voor dit jaar staan er gelukkig wel weer wedstrijden
ingepland.
Zie onderstaand overzicht:

Inschrijfgeld wedstrijden:
RWS B: Individueel per wedstrijd €15,00 • Toestelfinale per toestel € 6,00.
RWS C: Individueel per wedstrijd € 9,50

Sinds dit jaar is het wedstrijd- en oefensysteem veranderd. Er is nieuwe oefenstof en de
leeftijdscategorieën
zijn
gewijzigd.
Zie
voor
verdere
toelichting:
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/wedstrijdzaken/turnen-dames/nieuwwedstrijd-en-oefenstof-systeem

We willen onze (selectie)leden heel graag mee laten doen met wedstrijden!
Om turnsters mee te kunnen laten doen aan de wedstrijden moet iedere vereniging ook
juryleden leveren. Het aantal juryleden is afhankelijk van het aantal deelneemsters. Het komt
ongeveer neer (verschilt iets per niveau) op 1 jurylid per 3 deelneemsters. Het volgen van een
cursus vraagt wel wat tijd (10 digitale bijeenkomst van 1,5 uur), maar geeft vervolgens veel
inzicht over het turnsysteem, de verschillende niveaus en de geturnde oefenstof. Eenmaal in
het bezit van het jurybrevet wordt er verwacht dat je 2-3 keer per seizoen een halve dag gaat
jureren bij wedstrijden.
Na herhaaldelijke oproepen in onze nieuwsbrief, persoonlijk vragen, verzoeken bij andere
verenigingen, contact met de KNGU, heeft niemand zich beschikbaar gesteld.
Eén van onze bestuursleden heeft vorig jaar haar jurybrevet gehaald en volgt op dit moment
de bijscholing i.v.m. het nieuwe turnsysteem. Dit betekent dat we dit seizoen, met
aanpassingen, de huidige selectieleden mee kunnen laten doen met de wedstrijden.
Wanneer dit seizoen niemand bereid is de jurycursus te gaan volgen, betekent dit dat we met
ingang van het volgende seizoen geen turnsters meer mogen inschrijven voor de wedstrijden.
We zijn dan ook genoodzaakt om, net als andere verenigingen, bij het lidmaatschap voor de
selectie een verplichting te koppelen om een jurycursus (kan vanaf 16 jaar) te volgen.
We hopen dat we dit probleem met elkaar kunnen oplossen en ook in de toekomst mee kunnen
blijven doen aan wedstrijden! Wanneer je nu denkt dit kan zo niet en je hebt belangstelling
om jurylid te worden, stuur dan een e-mail naar wgv.de.wijk@gmail.com.

Nieuwsbrief WGV, Jaargang 3, Uitgave 3

Innen contributie

In de laatste nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over de incasso’s van de
contributie. Zoals eerder in deze nieuwsbrief is de overgang naar het nieuwe
ledenadministratiesysteem niet zonder slag of stoot verlopen. Daarnaast speelt mee dat we
ook overstappen van ABN-AMRO naar de Rabobank.
Dit houdt in dat er vanaf juli geen incasso is geweest voor de contributie. Op dit moment
zijn we bezig om deze overstap ook voor de incassomachtigingen te regelen. Zodra dit rond
is zullen we jullie informeren over op welk moment we wat gaan incasseren. Wanneer er
hierover nog vragen zijn, stuur dan een bericht naar wgv.de.wijk@gmail.com.

Op zoek naar:
Nieuwe
penningmeester

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering van 13 oktober jl. heeft onze penningmeester Rob
Hooijer aangegeven af te zullen treden tijdens de aankomende jaarvergadering. We zijn dus
op zoek naar een nieuwe penningmeester die de taken van Rob over wil nemen. Wanneer
je dit leuk lijkt en je wil inzetten voor WGV dan horen we dit graag. Wanneer je meer
informatie wil neem dan contact op met Lambert Smid – 06-21261413 of stuur een e-mail
aan wgv.de.wijk@gmail.com

Jaarvergadering
2020

Normaal gesproken houden we de jaarvergadering in april/mei over het afgelopen jaar.
Helaas hebben we door de corona maatregelen en andere drukte vanuit het bestuur nog niet
een jaarvergadering voor 2020 gehouden. Dit willen we doen op woensdag 12 januari a.s.
Deze jaarvergadering zullen we tegelijkertijd afsluiten met een Nieuwjaarborrel Mis het
niet en noteer deze alvast in je agenda. Jullie ontvangen hier t.z.t. nog een uitnodiging voor.

Grote Clubactie

Inmiddels zijn we al weer een maand onderweg met de Grote Clubactie. Er wordt enthousiast
verkocht door iedereen en daar zijn we ontzettend blij mee. Op dit moment zitten we op 50%
van de verkochte loten t.o.v. vorig jaar. Zie onderstaand:
Het overgrote deel van
deze loten zijn online
verkocht. We hopen
natuurlijk dat er ook nog
veel ‘gewone’ loten
verkocht zijn via de
verkoopboekjes. Deze
kunnen
ingeleverd
worden tot en met 8
november.
Dit kan je doen door ze mee te nemen naar de lessen en aan de leiding te geven of in de
brievenbus bij Beatrixweg 47, de Wijk.
Zoals aangegeven gebruiken we een deel van de opbrengst voor aanschaf en onderhoud van
materialen. Zo is met een deel van de opbrengst van vorig jaar de ventilator van de tumbling
baan hersteld waardoor deze weer gebruikt kan worden.
Mocht je nu zelf nog geen lot gekocht hebben dan kan dat
via onderstaande link en de QR code hiernaast! Alvast
bedankt!!!!
https://lot.clubactie.nl/lot/wijker-gymnastiekvereniging/404158

baan hersteld. zodat deze binnenkort weer in gebruik genomen ka
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