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50ste jaargang     2de uitgave     nr 478     februari 2022  

 

  

 Organisatie 

 

Accommodatie Kempen Campus 

 

Knegselseweg 50 

5504 NC Veldhoven 

Telefoon: 06-18826183       Rabobank: NL37RABO0153683376 

Kamer van Koophandel: 40236061           www.gvVoorwaarts.nl 

 

Bestuur 

 

Bart Oerlemans  Voorzitter   

Jan Verhees  Bestuur  

Patty Teeuwen  Bestuur  

Mandy Aarts  Bestuur 

 

Managers 

 

Mirjam van Houten  Manager Personeel en Organisatie 

Mandy Aarts  Manager Financiën 

Tiny Rombouts  Manager Kantiny 

Vacature  Manager PR 

 

Karin Smolders   Secretaris 
 

 

 

 

 

 

Voor info zie website: www.gvVoorwaarts.nl 
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Contactpersonen  
 

Kristie Berentsen Contact personen 06-21879348 

Vacant ongewenste intimiteiten   

 

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 

 

Trainers- en Ingrid Steutel leiderscommissie@gvVoorwaarts.nl 

Vrijwilligerscommissie 

 

Redactiecommissie Eric Steutel redactie@gvVoorwaarts.nl 

 

Ledenadministratie Ingrid Kanen ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl 
 

 

Ledenadministratie 
 

Ingrid Kanen            ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl 

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren per e-mail bij de 

ledenadministratie (ledenadministratie@gvvoorwaarts.nl), vermeld 

hierbij de naam, adres en geboortedatum. De ledenadministratie stuurt u 

een bevestiging waarop de einddatum vermeld is i.v.m. de opzegtermijn. 

Deze bevestiging is tevens het bewijs van opzegging. Wij hanteren een 

opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: opzeggen in  

januari is einddatum 28 februari, opzeggen in februari is einddatum 31 

maart etc. Tijdens de opzegtermijn kunt u wel gewoon blijven gymmen! 
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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 04 maart 2022 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Realisatie 
 

Redactieleden Kopijcontrole  Digitale verspreiding 

Christel Louwers Marianne Bakker  Christel Louwers 

Tiny Rombouts Lay-out  Publicatie website 

Eric Steutel Peer Willekens  Karin Smolders 

Peer Willekens   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, 

 

Deze maand plaatsen we weer een aantal vaste artikelen, zoals: nieuws 

uit het bestuur, gefeliciteerd, doorstroom van leden, de kleurplaat voor 

de kleuters en peuters, enz.. Ook ontvingen we diverse aankondigingen 

van activiteiten die weer georganiseerd worden, zoals: de borrelavond 

en het kampweekend in Bergeijk. De carnavalsviering voor de peuters 

en kleuters gaat helaas niet door i.v.m. de beperkingen. 

 

Voor de algemene ledenvergadering 2022 vind je hieronder een 

aankondiging. In de volgende Gymmi zal een definitieve uitnodiging en 

de agenda geplaatst worden. Reserveer alvast woensdag 30 maart in je 

agenda. Het bestuur legt dan verantwoording af aan de leden van de 

vereniging. Op dit moment is nog niet bekend of deze algemene 

ledenvergadering online of in de Kantiny georganiseerd gaat worden. 

 

Tot de volgende Gymmi, 

De redactie 
 

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

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

 

Op woensdag 30 maart 2022 
 

Het is nog niet bekend of deze online  

of in de Kantiny wordt gehouden 

We houden u op de hoogte
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Agenda 

 

19 feb. Uitgave Gymmi februari   

23 feb. Borrelavond in de Kantiny 20.00  Voorwaarts 

27 feb. Begin Voorwaarts carnavalsvakantie  Voorwaarts 

04 mrt. Kopijsluitingsdatum Gymmi maart  Voorwaarts 

06 mrt. Einde Voorwaarts carnavalsvakantie  Voorwaarts 

19 mrt. Uitgave Gymmi maart  Voorwaarts 

30 mrt. Algemene ledenvergadering  Voorwaarts 

01 apr. Kopijsluitingsdatum Gymmi april  Voorwaarts 

16 apr. Uitgave Gymmi april  Voorwaarts 

06 mei Kopijsluitingsdatum Gymmi mei  Voorwaarts 

21 mei Uitgave Gymmi mei  Voorwaarts 

03 jun. Kopijsluitingsdatum Gymmi juni  Voorwaarts 

18 jun. Uitgave Gymmi juni  Voorwaarts 

26 aug. Kopijsluitingsdatum Gymmi september  Voorwaarts 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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                           Beste Voorwaarts-familie 
 

De Lockdown is eraf en gelukkig kan er weer gesport worden bij 

Voorwaarts. Een essentiële bezigheid als we het over de gezondheid van 

een mens hebben. Hopelijk gaat men dat in Den Haag ook steeds meer 

inzien.  

 

Belangrijk bij sporten is dat je iets doet waar je plezier in hebt en laat 

plezier nu net heel hoog in het vaandel van Voorwaarts staan. Als de 

trainers en trainsters plezier in het lesgeven hebben, straalt dat door naar 

de turners en turnsters. Plezier in iets hebben verhoogt de 

neurotransmitter dopamine die ook nodig is om in actie te komen. Het 

vult elkaar dus aan. Als je regelmatig beweegt, gaat je stofwisseling 

beter functioneren. Je energieniveau neemt toe, je gaat beter slapen en 

zit lekkerder in je vel. 

Ook is wetenschappelijk aangetoond dat samenzijn in een vereniging het 

geluksgevoel van de mens verhoogt. Gezondheid en geluk komen uit 

een verlangen voort. Een verlangen naar samen zijn, naar sociale 

contacten. Wat ook nog eens ontstressend werkt. 

Lichaam en geest is één. Eén familie. De Voorwaarts-familie! 

Laten we genieten van elkaars gezelschap en samen veel plezier maken. 

Met sportieve groeten, 

 

Jan Verhees (ook namens Bart),  

Bestuurslid. 
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Wijziging contributie inning en 

opzegbeleid per 1-1-2022 
 

Beste leden, ouders, verzorgers 
  

Na een bijzonder jaar en de overgang op een nieuw administratie-

systeem hebben we afgelopen jaar de nodige uitdagingen achter de rug. 

Helaas is de financiële administratie nog niet naar onze wens en levert 

dit bij de incasso regelmatig problemen op voor onze leden. Daarom 

hebben we besloten om dat m.i.v. dit jaar anders te gaan doen. We gaan 

per maand factureren in plaats van per 2 maanden en we gaan de 

opzegtermijn verkorten. Met deze besluiten hopen we onze incasso 

makkelijker te kunnen doen en onze leden hiermee een voordeel te 

hebben gegeven. 

Wat houdt dit in: 
Maandelijkse facturatie: 

In afwijking van afgelopen jaar gaan we de contributie vanaf januari 2022 

maandelijks incasseren. De maanden juli en augustus blijven contributievrij. 

  

Opzegtermijn: 

Wij hanteren met ingang van het jaar 2022 een opzegtermijn van 1 volle 

kalendermaand. Voorbeeld: opzeggen in  januari is einddatum 28 februari, 

opzeggen in februari is einddatum 31 maart etc. 

  

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren per e-mail bij de 

ledenadministratie (ledenadministratie@gvvoorwaarts.nl), vermeld 

hierbij de naam, adres en geboortedatum. Een trainer is niet 

verantwoordelijk voor de opzegging van de leden.  

 

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, dan kunt 

u contact opnemen met Mandy Aarts via: 

penningmeester@gvvoorwaarts.nl. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur Voorwaarts. 
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Vacatures bij Voorwaarts 

 

Jouw sportieve kennis vaker gebruiken? 

  

Dat kan binnen Voorwaarts als trainer wanneer je 18 jaar of ouder bent. 

We werken graag met enthousiaste sportieve mensen, ongeacht of deze 

nu al lid zijn van Voorwaarts. 

  

Voor enkele uren zijn we op zoek naar een vaste trainer, maar we willen 

ook inventariseren welke volwassenen af en toe kunnen invallen. Dus 

als je zelf niet kunt, vraag dan aan je omgeving of zij interesse hebben. 

Voldoende kennis over bewegen en gemotiveerd zijn is belangrijk. Ook 

degene zonder sportopleiding is dus van harte welkom! Stuur een 

mailtje naar  bestuur@gvVoorwaarts.nl en we bekijken samen de 

mogelijkheden. 

  

Trainer nodig voor de volgende lessen:  

Deeltijd bijvoorbeeld om de week is bespreekbaar. 

  

65+ op dinsdag 10.00-11.00 uur 

 

Het is een gezellige groep die graag samen werkt aan hun gezondheid. 

Ze zijn nog fit en behoorlijk soepel. Ze zoeken een trainer die 

enthousiast is en hen kan stimuleren om verantwoord te blijven 

bewegen. 

  

Meisjes 6 t/m 8 jaar op maandag en/of dinsdag 18.00-19.00 uur  

 

Deze jongste turnsters beginnen net met turnen. Jij kunt ze de eerste 

beginselen van het turnen aanleren. Daarvoor kun je alle materialen in 

de gymzaal gebruiken. Op de les zijn ook assistent-trainers aanwezig die 

helpen met vangen. Natuurlijk kun je af en toe ook een spel met ze 

doen. 
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Meisjes 9 t/m 11 jaar op maandag en/of dinsdag 19.00-20.00 uur 

  

Deze meisjes beheersen de basis van het turnen. Je kunt ze daarom 

uitdagen om het te perfectioneren, maar je kunt ze ook moeilijkere 

dingen aanleren. Ook een oefening op een turntoestel is voor hen 

mogelijk. Er zijn assistent-trainers die je helpen met vangen. 

  

Invallers altijd welkom! 

 

Het komt wel eens voor dat er korte of langere tijd trainers uitvallen. 

Dan is het fijn om volwassenen te kunnen vragen om een les over te 

nemen. Kennis van het turnen is hiervoor minder belangrijk, maar 

enthousiast zijn over sporten wel. Er worden veel verschillende lessen 

gegeven bij Voorwaarts, dus er zit vast iets bij dat je leuk vindt. 

Vanzelfsprekend zijn de assistent-trainers ook aanwezig als jij de les 

vervangt. Dus je staat er niet alleen voor. 

  

Word jij onze nieuwe trainer of ken je iemand die dat wil worden? 

Mail ons de contactgegevens (bestuur@gvVoorwaarts.nl) en we nemen 

contact met je of hem/haar op.  

We gaan graag in gesprek met  

iedereen die enthousiast is om ons  

team van trainers te komen versterken. 

  

Graag tot snel ziens! 

Bestuur Voorwaarts  
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CARNAVALSVAKANTIE 
 

 

 

zondag 27 februari 2022 

 

tot en met 

 

zondag 06 maart 2022 
 

 

Dan zijn er GEEN LESSEN 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Borrelavond in de  

Kantiny bij Voorwaarts 
 

De corona-maatregelen zijn versoepeld, de Kantiny 

mag weer open tot uiterlijk 22.00 uur. En daar zijn 

we natuurlijk erg blij mee. Stiekem hopen we op nog meer 

versoepelingen tegen de tijd dat de eerstvolgende bijklets/borrelavond 

plaatsvindt, namelijk woensdag 23 februari, 20.00 uur in de Kantiny. 

Maar elkaar weer mogen treffen en samen iets drinken is al héél wat. 

 

Nog even voor diegene die nog niet met deze activiteit bekend is: 

 

De bijklets/borrelavond vindt 1x per maand plaats in de Kantiny van 

Voorwaarts vanaf 20.00 uur. Iedereen - jong en oud, (kader)leden en 

familie/vrienden van (kader)leden - is welkom.  De avond is bedoeld om 

bij te kunnen praten over van alles en nog wat, buiten de lessen en 

andere sportieve activiteiten om.  Dit doen we onder het genot van een 

hapje en drankje (deze zijn wél voor eigen rekening).  Het mes snijdt 

aan twee kanten, wij hebben een gezellige avond en we spekken de kas 

van Voorwaarts. 

De eerstvolgende datum is: 

 

woensdag 23 februari 
 

Voorheen ontving diegene die op de 

verzendlijst stond een week van tevoren 

een herinneringsmail. Deze komt te 

vervallen. Nu wordt er alleen een mail 

verstuurd zodra er een datum bekend is.  

 

We hopen jullie op 23 februari  te 

kunnen verwelkomen. 
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Voorwaarts 

kampweekend 2022 
 

Hallo allemaal,  
 

Dit is alweer het 3de artikeltje over het 

kampweekend van dit jaar. Ik krijg er steeds 

meer zin in …… Jullie ook? Zoals je al 

eerder kon lezen, is het thema voor 2022:              
“FEESTDAGEN” 
 

Vorige keer schreef ik al dat de voorbereidingen opgestart gaan worden. 

Het wordt vast weer een leuk programma en zoals andere jaren ga al een 

beetje verklappen wat  we waarschijnlijk gaan doen.  
 

Dit jaar gaan we naar de feestboerderij “De Willy-

Hoeve” in Bergeijk. 

Daar gaan we al vrij snel op pad voor een korte 

tocht in het bos bij de kampeerboerderij waar we 

spulletjes en vragen moeten gaan zoeken die bij het 

thema horen. Alle groepen zullen uiteindelijk bij 

de feestboerderij aankomen. Daarna maken we 

onze slaapplaatsen in orde en gaan nog een bosspel 

spelen die met de feestdagen te maken hebben. 
 

Op  zaterdag beginnen we met leuke spelletjes op het veld. ’s Middags 

gaan we “feesten” in het feestbos om zoveel mogelijk punten te verdienen 

om dit spel te winnen. Begin van de avond zorgen we voor de nodige 

ontspanning en gaan we een “feestquiz” spelen met opdrachten. Daar 

verklappen we nog niet te veel over. Voor later op de avond leek ons een 

bezoek aan de “Feestfabriek” wel leuke activiteit. Welke avonturen dat 

oplevert, merken jullie vanzelf. Ik hoop alleen dat we niet al te vreemde 

of enge dingen beleven of tegenkomen en dat we de weg weer een klein 

beetje terugvinden.  
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Op zondagmorgen gaan we met z’n allen een “bosspel” spelen. Welk 

team weet het spel het beste te spelen om zoveel mogelijk punten te 

verdienen? ‘s Middags is er nog een “competitie” met een aantal 

spelletjes op het veld. Tussendoor is er natuurlijk ook nog wat vrije tijd. 

Hopelijk wordt het mooi weer op het kamp, want dat kunnen we wel 

gebruiken.  

 

Snappen jullie het allemaal nog??? Nee …… !!! 

Nou, dan ga je toch mee op kampweekend dan kom 

je er vanzelf achter.  

Je mag ook spulletjes naar het kampweekend 

meenemen die met het thema te maken hebben, dus 

verzamelen maar.  

 

Het kamp is dit jaar bij feestboerderij “De Willy-Hoeve” in Bergeijk, 

waar we overnachten. Alle Voorwaartsleden van 9 t/m 15 jaar kunnen 

mee op het kampweekend dat gehouden wordt van: 

30 september t/m 2 oktober. 
 

Schrijf die datum snel op en hou dat weekend vrij. 

Ga mee op kamp, want die zijn altijd heel gezellig en kei leuk. 
 

Zien we jullie in september 2022???  

 

Groetjes van de kampcommissie, 

Peer Willekens 
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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 
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Kleurplaat 
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Investering opbrengst 
Grote Clubactie ‘21 

 

Nogmaals:  

WAUW!!!!!  

WAT EEN EINDSTAND!   
                  

En wat gaan we hiermee doen? 

Allereerst de prijzen voor de individuele en groepswinnaars kopen en 

uitdelen in de lessen. Bij het schrijven van dit artikel is dit nog niet 

gebeurd, maar zal één dezer dagen gebeuren. 

Ook is besloten om alle leden die 20 of meer loten hebben verkocht te 

bedanken met een Voorwaarts T-shirt. Deze lopen in bestelling en we 

hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om ook voor de train(st)ers en hulpleiding 

nieuwe T-shirts aan te schaffen. Resp. in het 

blauw en in het zwart. Uiteraard met 

Voorwaarts opdruk.                                  
 

Voordat de opbrengst daadwerkelijk binnen was, hebben we al in 

nieuwe turnmaterialen geïnvesteerd  om nog van het prijsniveau 2021 en 

een kerstactie te kunnen profiteren.  

Dit jaar is de grootste investering geplaatst bij Idema Sport:                    

aerobic steps, pilates ringen, 

powerbands en evenwichts-

plateau’s voor de lessen van 

Marianne, kleurrijke softballen 

voor de kleuterlessen op de 

Norenberg en fitness tubes voor de 

seniorenlessen van Patty. 

Op nalevering staan een tweetal 

klim-valmatten van een Franse 

leverancier. Aangevraagd door 

Henk namens de damesselecties. 
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Bij Airtrack Factory uit Nijmegen 

hebben we nog gebruik kunnen maken 

van de Kerst-aanbieding die eigenlijk al 

verlopen was. Twee Airfloors van 5 

meter lang en 1 meter breed zijn reeds 

geleverd, voorzien van tassen en 

voetpomp, aangevraagd door Ad van de 

herenselecties. Zeker ook heel goed 

inzetbaar in de recreatielessen.  

Op Instagram zijn al wat opstellingen te 

zien geweest die Ad heeft gebouwd met 

deze materialen. 

 

 

 

Ook bij Decathlon zijn materialen 

opgehaald: een fitnessbank voor de 

krachttraining van de herenselectie, 

kettlebells voor de seniorenlessen en 

een evenwichtsset voor de peuter- 

en kleutergym op de Norenberg. 

 

    

                          

 

Als laatste is een bestelling geplaatst bij Janssen & Fritsen uit Helmond. 

Een radslagtrainer aangevraagd door Karin, 

een mat met opdruk handen en voeten om de 

radslag makkelijker aan te kunnen leren. Een 

saltogordel en een stang om twee kasten om 

te kunnen bouwen tot rekstok. Deze 

materialen gaan we binnenkort ophalen. 

 

Totale investering: ca. € 3.800,-. 
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Ideeën zijn ingediend om een gedeelte van de opbrengst te investeren in 

de verfraaiing van de Kantiny en de Turnhal. Hierover moeten we nog 

nadenken wat te doen. 

Een gedeelte van de opbrengst blijft in de kas voor onverwachte kosten 

c.q. moeilijke tijden. 

 

Wederom investeren we om nieuwe ideeën te kunnen realiseren in onze 

lessen, zodat de leden weer geprikkeld worden om lekker te komen 

bewegen. Een blije, bewegende mens blijft namelijk gezond. Daar is het 

ons om te doen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Verhees 

Coördinator Grote Clubactie 2021. 
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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  
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Gefeliciteerd 

 

Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand 

……………….. maart:  

 

05 Marijke van Ekert is leidster en erelid. 

05 Chantal Engel is (inval-)leidster. 

20 Marlie van Kan-Fasen zit bij de vrienden van Voorwaarts  

22 Koen Steutel is leiding en hulpleiding en zit in de 

jeugdcommissie. 

28 Evi Vlemmix                             is hulpleiding. 

   

Allemaal van harte gefeliciteerd!  

Tot de volgende maand,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


