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Rabobank: NL37RABO0153683376
Kamer van Koophandel: 40236061
www.gvVoorwaarts.nl
Bestuur
Bart Oerlemans
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Patty Teeuwen
Mandy Aarts
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Mirjam van Houten
Mandy Aarts
Tiny Rombouts
Vacature

Manager
Manager
Manager
Manager

Karin Smolders

Secretaris

Personeel en Organisatie
Financiën
Kantiny
PR

Voor info zie website: www.gvVoorwaarts.nl
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Contactpersonen
Kristie Berentsen
Vacant

Contact personen
ongewenste intimiteiten

06-21879348

Contactpersonen commissies
Algemeen bestuur

Karin Smolders

secretariaat@gvVoorwaarts.nl

Kleutercommissie

Karin Smolders

kleuter@gvVoorwaarts.nl

Jeugdcommissie

Kevin Smit

jeugd@gvVoorwaarts.nl

Commissie B.O.M.

Marjanne Smits

bom@gvVoorwaarts.nl

Kampcommissie

Peer Willekens

kamp@gvVoorwaarts.nl

Technische com.

Henk Smits

tc@gvVoorwaarts.nl

Leiderscommissie

Ingrid Steutel

leiderscommissie@gvVoorwaarts.nl

Redactiecommissie

Eric Steutel

redactie@gvVoorwaarts.nl

Ledenadministratie

Ingrid Kanen

ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl

Ledenadministratie
Ingrid Kanen

ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl

Opzeggingen dienen altijd via E-mail of schriftelijk gemeld te worden
bij de ledenadministratie. U bent na datum van opzegging nog 1 maal
contributie verschuldigd. Tijdens de opzegtermijn kunt u wel gewoon
blijven gymmen! De ledenadministratie stuurt u een bevestiging waarop
de einddatum vermeld is i.v.m. de opzegtermijn. Deze bevestiging is
tevens het bewijs van opzegging. Een opzegtermijn loopt van 1-1 t/m
28-02 of 1-3 t/m 30-4 of 1-5 t/m 30-6 of 1-9 t/m 31-10 of 1-11 t/m
31-12 ongeacht datum van incasseren.
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Kopijsluitingsdatum
De kopij voor de volgende uitgave van Gymmi willen we graag op tijd
binnen hebben op ons kopijadres:
Marianne Bakker
Kopij mailen kan naar:
gymmi@gvVoorwaarts.nl
De volgende kopijsluitingsdatum is: vrijdag

26 november 2021

---------------------------------------------------------------------------------------

Realisatie
Redactieleden
Christel Louwers
Tiny Rombouts
Eric Steutel
Peer Willekens

Kopijcontrole
Marianne Bakker
Lay-out
Peer Willekens

Digitale verspreiding
Christel Louwers
Publicatie website
Karin Smolders
Publicatie facebook
Marianne Bakker

Bezoek onze website: www.gvVoorwaarts.nl
Bezoek ons op Facebook: GV Voorwaarts Veldhoven
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Van de redactie
Hallo allemaal,
Voor jullie ligt weer een nieuwe uitgave van “Gymmi”.
Als dit clubblad uitkomt, is ons jubileumweekend i.v.m. het 90-jarig
bestaan alweer voorbij. Op 6 november was er ’s middags een
feestelijke receptie voor belangstellenden en ’s avond een themafeest
“Back to the 90’s” voor leiding, hulpleiding en kaderleden. Op het
moment dat we deze lay-out maken, zijn die twee activiteiten nog niet
voorbij, dus kunnen we ook nog geen verslag daarvan doen. Hopelijk
kunnen we in de volgende uitgave een artikeltje plaatsen van de beide
feestelijke gelegenheden waarmee het jubileumjaar werd afgesloten.

We zijn alweer bijna aan het eind van dit jaar en dat
betekent dat er een korte vakantieperiode aanbreekt. Er
is een kerstvakantie gepland voor de vereniging, dan
zijn de zalen gesloten en worden er geen lessen
gegeven. Op pagina 16 zie je wanneer de zalen dicht
zijn.
Overigens worden 7 pagina’s van Gymmi elke maand
gevuld door onze adverteerders. Tegen betaling
uiteraard, dat brengt wat geld op voor de vereniging.
Heb je iets nodig, kijk even in die advertenties in deze
Gymmi en ga voor je inkopen of diensten naar onze
adverteerders. Een aantal advertenties staan al meerdere
jaren in Gymmi en daar zijn we als vereniging en als
redactie natuurlijk heel blij mee.
Tot de volgende Gymmi,
De redactie
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Agenda
13 nov.
20 nov.
26 nov.
05 dec.
11 dec.
12 dec.
19 dec.
24 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
31 dec.
31 dec.
2022
01 jan.
09 jan.
15 jan.
04 feb.
19 feb.
04 mrt.
19 mrt.
01 apr.
16 apr.
06 mei
21 mei
03 jun.
18 jun.
26 aug.
10 sep.
23 sep.
30 sep.
- 02 okt.

Uitgave Gymmi november
Op Voorwaarts safari (jeugdactiviteit)
Kopijsluitingsdatum Gymmi december
Zalen gesloten vanaf 15.30 uur
Uitgave Gymmi december
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Zalen gesloten vanaf 15.30 uur
Begin Voorwaarts kerstvakantie
Zalen gesloten i.v.m. Kerst
Zalen gesloten i.v.m. Kerst
Kopijsluitingsdatum Gymmi januari
Zalen gesloten vanaf 15.30 uur

Voorwaarts
Voorwaarts
Gemeente
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Gemeente
Voorwaarts
Gemeente
Gemeente
Voorwaarts
Gemeente

Zalen gesloten i.v.m. Nieuwjaar
Einde Voorwaarts kerstvakantie
Uitgave Gymmi januari
Kopijsluitingsdatum Gymmi februari
Uitgave Gymmi februari
Kopijsluitingsdatum Gymmi maart
Uitgave Gymmi maart
Kopijsluitingsdatum Gymmi april
Uitgave Gymmi april
Kopijsluitingsdatum Gymmi mei
Uitgave Gymmi mei
Kopijsluitingsdatum Gymmi juni
Uitgave Gymmi juni
Kopijsluitingsdatum Gymmi september
Uitgave Gymmi september
Kopijsluitingsdatum Gymmi oktober
Kampweekend in Bergeijk

Gemeente
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
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Tussenstand Grote Clubactie 2021
Op zaterdag 18 september 2021 is de Grote Clubactie 2021 van start
gegaan met een groter aantal leden die actief loten aan het verkopen
zijn, direct online of gewoon door het laten invullen van de
lotenboekjes. Opa’s en oma’s, vaders en moeders, broers en zussen,
kennissen, vrienden, bekenden, collega’s, zakelijke relaties….overal
wordt de vraag gesteld of men onze mooie vereniging Voorwaarts wil
steunen met de aankoop van een lotje. Daaraan wordt massaal gehoor
gegeven. Na 6 weken is de tussenstand als volgt:

Hiervan is ca
binnengekomen.

€

5.000,--

online

1 Superlot is
aangekocht door
Textiel
Groep
Holland in Bladel.

Superloten zijn een mooie manier om zakelijk Voorwaarts te steunen
door het aankopen van 50 loten ineens. De vereniging maakt kans op
een extra prijs van € 5.000,- voor de clubkas en de koper van het
Superlot uiteraard 50 keer kans op de mooie prijzen vanuit de Grote
Clubactie loterij. Heb je interesse in een Superlot? Informeer bij Mandy,
onze penningmeester, Patty of bij ondergetekende.
Vorig jaar heeft Bianca van de Vorst door te informeren naar interesse
voor een Superlot, een mooie bordsponsor binnengehaald: Plus in
Velhoven van André en Joyce van Reijen.
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Dat mag natuurlijk ook. Laten we onze sponsors bedanken voor hun
steun door daar eerst eens te gaan kijken voor ons textiel,
bedrijfskleding, mondkapjes dan wel boodschappen.
Een groot gedeelte van de loten wordt verkocht door het gewoonweg
invullen van de lotenboekjes. Vorig jaar was dit ongeveer de helft.
Derhalve is er een grote kans dat we ons doel van € 10.000,- zullen
bereiken. Dat zou geweldig zijn!!!!
Nu dus nog een 4-tal weken te gaan. Laten we alles op alles zetten om
onze doelstelling te halen. Of er zelfs nog overheen te gaan……wie
weet.
Zorg dus dat volle boekjes in de Grote Clubactie box in de Kantiny
gedeponeerd worden. Wil je nog een nieuw lotenboekje? Geef het door
aan je trainer of trainster. Wij maken een nieuw boekje aan met je
persoonlijke QR-code.
Hoe is de individuele en groeps-tussenstand momenteel?
Vorig jaar had Zoë Hess gewonnen met het geweldige loten-aantal van
72 stuks. Wat zien we nu?

Er zijn er een paar echt aan het strijden voor de titel “Beste Grote
Clubactie loten verkoper 2021”. The battle is on……
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Hoe doen de verschillende groepen
het? Ook daar is een titanenstrijd
gaande.
De verkoop van de fysieke loten zal
hier de doorslag gaan geven.
Dus allemaal nog even gas geven met
de verkoop van de loten. Ook op het
laatst van de actie zijn er nog mensen die loten willen kopen. Zeker na
het zien van wat turnkunsten aan de deur. Mij is ter ore gekomen dat een
lid van het Acro-team, in Acro-pak de deuren afloopt, aanbelt en ter
plekke een pose op de handstandbeugels maakt. Vervolgens nog een
Acro-kunst vertoont indien er loten gekocht worden. Creativiteit ten top.
Geweldig!
Hier het motto: “denken in mogelijkheden, niet in beren op de weg”.
Laten we de beren gebruiken voor een goede nachtrust en alle
mogelijkheden benutten om het budget te halen/overschrijden.
Als laatste wil ik nog aangeven dat wederom een gedeelte van de
opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van turnmaterialen voor de
verschillende groepen. Daarnaast wordt een gedeelte gereserveerd voor
nieuwe opbergruimtes voor deze materialen.
En tenslotte een
reservering in de clubkas.
Vertrouwende op een geweldige eindsprint en natuurlijk veel turn- en
verkoopplezier!
Met vriendelijke groeten,
Jan Verhees,
Coördinator Grote Clubactie 2020.
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Kleurplaat

13
Kleurplaat
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Planning “GYMMI” 2022
Voor het komende jaar heeft de redactie weer een planning gemaakt. Je
kunt deze datums noteren of print deze pagina uit de Gymmi, dan weet je
wanneer je kopij van een activiteit, een bepaalde gebeurtenis of zomaar
een leuk artikel in moet sturen.
Ons kopijadres is:
Marianne Bakker, De Klokkenmaker 8, 5506 CV, Veldhoven.
Of stuur je kopij naar het mailadres: gymmi@gvvoorwaarts.nl
Ook kun je zien wanneer Gymmi digitaal verspreid wordt en je deze via
de mail kan verwachten, zodat je weet wanneer je het clubblad krijgt.
--------------------------------------------------------------------------------------Uitgave

Kopijsluitingsdatum

Uitgave datum

januari
februari
maart
april
mei
juni

vrijdag 31 december
vrijdag 04 februari
vrijdag 04 maart
vrijdag 01 april
vrijdag 06 mei
vrijdag 03 juni

zaterdag 15 januari
zaterdag 19 februari
zaterdag 19 maart
zaterdag 16 april
zaterdag 21 mei
zaterdag 18 juni

Vakantie

Vakantie

Vakantie

september
oktober
november
december

vrijdag 26 augustus
vrijdag 23 september
vrijdag 28 oktober
vrijdag 25 november

zaterdag 10 september
zaterdag 08 oktober
zaterdag 12 november
zaterdag 10 december

--------------------------------------------------------------------------------------Houd deze datums in de gaten, want:

SAMEN HALEN WE ER MEER UIT!!!
De redactie.
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PC ELLENDE?
BEL ONS!
06-42 65 91 99
Problemen met uw computer?
Pc-Utilities onderzoekt, adviseert en lost het probleem voor u op.
Start uw pc niet meer op of valt uw pc soms spontaan uit met blauwe schermen terwijl u aan het werk bent?
Is uw laptop op de grond gevallen, of heeft een omgevallen kop koffie ervoor gezorgd dat uw laptop niet
goed meer functioneert? Voor al deze problemen hebben wij de oplossing!

Een PC op maat
Meestal zijn de desktop computers die u in de winkel kan kopen het net even niet.
Als u wat meer flexibiliteit wil dan kan u ook zelf een systeem laten samenstellen. U kan alle specificaties aan
ons doorgeven, of alleen een idee van wat uw aanstaande computer moet kunnen, wij regelen de rest.
Hulp nodig met kiezen? Wij staan voor u klaar!

Data Recovery
Samen met onze partner DDRecovery kunnen wij uw belangrijke data terughalen!
Indien u niet meer aan uw data kan door:
• Virussen
• Harde schijf of notebook is gevallen
• Spanningsproblemen door stroomstoring of blikseminslag
• Per ongeluk een of meerdere bestanden verwijderd
Schakel onze hulp in en kijk op www.ddrecovery.nl voor de tarieven en werkwijze.
Contactgegevens:
Pc-Utilities
Paleisstraat 17
5507 LE Veldhoven
Telefoon: 06-42659199
Zie onze internetsite voor meer info: www.pc-utilities.nl
@mail: sales@pc-utilities.nl

16

KERSTVAKANTIE
De zalen zijn gesloten van
Vrijdag 24 december 2021
tot en met
zondag 9 januari 2022

Dan zijn er GEEN LESSEN
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Op Voorwaarts Safari
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Clubkampioenschappen 2021
Vorig jaar hebben we besloten om geen Clubkampioenschappen te
organiseren vanwege Corona. Dit jaar bestaat Voorwaarts 90 jaar en
willen we graag dat het wel doorgang kan vinden. Dit hebben veel leden
ook uitgesproken en gevraagd.
We willen de Clubkampioenschappen dit jaar over 2 dagen verdelen.
Om zodoende met minder mensen in de turnhal te zijn en ook minder
mensen tegelijkertijd op de tribune te hebben. We hebben de organisatie
in gang gezet. Het blijft natuurlijk nog een beetje onzeker of het
doorgang kan vinden gezien het feit dat de maatregelen nog altijd
kunnen veranderen.
Op de Clubkampioenschappen is natuurlijk het moment om aan ouders,
familie en vrienden te laten zien wat je de afgelopen tijd geleerd hebt.
Er wordt weer als vanouds in alle leeftijdscategorieën, jongens, meisjes,
groot, klein, gestreden om het Clubkampioenschap 2021!
Jij doet toch zeker ook mee?!
Wanneer?
Waar?
Tijd?

Zondag 12 en zondag 19 december 2021
Turnhal Kempen Campus
Wordt bekend gemaakt zodra
alle inschrijvingen binnen zijn.

Hoe aanmelden?
Dit jaar hebben we een link waarop je je kan
aanmelden voor de Clubkampioenschappen:
http://turnfotos.nl/CK2021/
Inschrijfgeld: € 4,-- per persoon.
Uiterste inschrijfdatum:
Zaterdag 13 november 2021.
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Na deze datum wordt geïnventariseerd hoeveel inschrijvingen er zijn en
hoe iedereen kan worden ingedeeld. Dan pas wordt bekend gemaakt op
welke dag en welke tijd je moet turnen. Na definitieve indeling kan dit
niet meer veranderd worden.
Entreegelden voor het publiek:
0 - 6 jaar: gratis
7 - 12 jaar: € 1,-13+ jaar: € 2,-Wij hopen op veel inschrijvingen en leuke Clubkampioenschappen!
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Vrijwilligers gevraagd voor de
Clubkampioenschappen 2021
Indien de Corona richtlijnen niet weer aangescherpt worden, gaan we dit
jaar de Clubkampioenschappen weer organiseren en wel op twee
zondagen: 12 en 19 december 2021.

Zeker in het jaar dat G.V. Voorwaarts 90 jaar bestaat, willen we dat het
doorgang vindt, maar twee volledige dagen wedstrijden draaien, vraagt
ook veel organisatie. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig.
Vrijwilligers die mee willen helpen om onze turnsters en turners een
mooie dag te bezorgen. Hulp hebben we nodig voor de opbouw op de
zaterdagen ervoor (vanaf 14.00 uur). Vrijwilligers zijn er nodig achter
de teltafel, voor het opstarten van de opmarsmuziek, voor het
rondbrengen van versnaperingen voor de juryleden, ter ondersteuning in
de Kantiny, voor het opruimen na afloop. Vele handjes maken licht
werk.
Voor de inwendige mens van de vrijwilligers wordt goed gezorgd
tijdens de Clubkampioenschappen en zeker na afloop. Tiny’s Friet
Festijn is inmiddels al enkele jaren een goede traditie die we graag in
stand houden om gezamenlijk een leuke wedstrijddag af te sluiten met
een goed en voldaan gevoel.
Graag willen wij je als vrijwilliger verwelkomen. Heb je interesse om
mee te helpen, stuur dan een mailtje naar Sebastiaan Aarts, onze
coördinator van de Clubkampioenschappen.
Clubkampioenschappen@gvVoorwaarts.nl
Alvast hartelijk dank daarvoor.

J.V.
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Gefeliciteerd
Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand
………………... december:
02 Henri Liebregts
02 Sebastiaan Aarts
04
12
12
22
30
31

Jessie Spanjers
Rian Hensen
Nienke Prein
Laura Welzen
Jorgen Kanen
Eric Steutel

is erelid.
is hulpleiding en zit in de organisatie van
de clubkampioenschappen.
is hulpleiding.
is kantinemedewerkster.
is hulpleiding.
is leiding.
is erelid.
zit in de redactie en is erelid.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Tot de volgende maand.
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Toterfout 13a
5507 RD te Oerle
Tel 040 - 258 63 10
www.gasterijdorpsgenot.nl
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Doorstroom van leden
Binnen Voorwaarts schuiven kinderen niet automatisch door naar een
ander lesuur wanneer de grensleeftijd van een les bereikt wordt.
Hier zijn diverse redenen voor. Bijvoorbeeld omdat kinderen er niet
altijd aan toe zijn om door te stromen ondanks dat ze de leeftijd hebben.
Of omdat vriendinnetjes nog in het huidige uur blijven etc. Doorstromen
gaat altijd in overleg met de ouders, het kind en de trainer. Wanneer een
lid door wil stromen naar een andere les, dient de ouder/verzorger dit te
melden via mail bij de ledenadministratie. (info@gvVoorwaarts.nl)
Op de websites, onder de knop ‘lesaanbod’, staat vermeld voor welke
les een wachttijd geldt. Omdat de wachttijd soms vrij lang kan zijn, is
het aan te raden om tijdig een aankomende doorstroom aan te melden.
Vanwege het behoud van de veiligheid kunnen we helaas niet meer
leden in een les toelaten dan wenselijk is. Wij vertrouwen op uw begrip
hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Gym- en Trimvereniging Voorwaarts Veldhoven,
Ingrid Kanen
www.gvVoorwaarts.nl
info@gvVoorwaarts.nl

