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Mandy Aarts

Voorzitter
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Managers
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
Floor Jansen
Lotte van Lieshout

Contact personen
ongewenste intimiteiten

06-10341062
06-38086235

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
Vrijwilligerscommissie

leiderscommissie@gvVoorwaarts.nl

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

01 april 2022

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

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 Voorwaartsleden,
Voor jullie ligt weer een nieuwe uitgave van Gymmi.
Op het moment dat we deze lay-out voor de Gymmi van maart aan het
maken zijn, is er bericht dat binnenkort de laatste regeltjes m.b.t. de
coronapandemie gaan verdwijnen. Daardoor mag iedereen na een
periode van 2 jaar weer gewoon doen waar we in maart 2020 mee
gestopt zijn. Hopelijk zal dat zo blijven en kunnen we nog jarenlang
sporten en elkaar ontmoeten bij Voorwaarts.
Er worden dan ook weer diverse activiteiten opgestart. In deze Gymmi
zijn er aankondigingen van diverse van die activiteiten, waaronder de
algemene ledenvergadering op 30 maart a.s.. Daar legt het bestuur
verantwoording af over het afgelopen jaar en presenteert de plannen
voor 2022. Op die avond zullen ook weer diverse personen gehuldigd
worden zoals jubilarissen, de clubpersoon en de Gymmi Trofee winnaar.
De initiatiefnemers van de maandelijkse borrelavonden, Ineke en Toon
Tompson hebben aangegeven dat ze gaan stoppen met de coördinatie
daarvan. We bedanken hen voor hun jarenlange inzet voor deze
gezellige avonden. Hopelijk komen we ze daar nog eens tegen. De
borrelavonden blijven bestaan, meer hierover lees je op pagina 11.
Voorwaarts heeft twee nieuwe personen bereid gevonden die de taak
van vertrouwenspersonen op zich nemen, Floor en Lotte stellen zich
voor in deze Gymmi, daarover kun je lezen op pagina 18 en 19.
Zoals je ziet weer veel informatie en leesvoer deze maand. Heb je zelf
een keer een leuk idee voor een artikeltje of bijdrage voor Gymmi,
schroom dan niet en stuur het naar ons kopijadres:
gymmi@gvVoorwaarts.nl
Tot ziens, De redactie
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Agenda
19 mrt.
23 mrt.
30 mrt.
01 apr.
16 apr.
17 apr.
18 apr.
25 apr.
27 apr.
06 mei
08 mei
21 mei
26 mei
03 jun.
05 jun.
06 jun.
12 jun.
18 jun.
24 jul.
26 aug.
04 sep.
10 sep.
23 sep.
30 sep.
- 02 okt.
08 okt.
28 okt.
12 nov.
25 nov.
05 dec.
10 dec.
24 dec.

Uitgave Gymmi maart
Borrelavond in de Kantiny 20.00
Algemene ledenvergadering
Kopijsluitingsdatum Gymmi april
Uitgave Gymmi april
Zalen gesloten i.v.m. Pasen
Zalen gesloten i.v.m. Pasen
Start Voorwaarts meivakantie
Zalen gesloten i.v.m. Koningsdag
Kopijsluitingsdatum Gymmi mei
Einde Voorwaarts meivakantie
Uitgave Gymmi mei
Zalen gesloten i.v.m. Hemelvaart
Kopijsluitingsdatum Gymmi juni
Zalen gesloten i.v.m. Pinksteren
Zalen gesloten i.v.m. Pinksteren
Clubkampioenschappen
Uitgave Gymmi juni
Start Voorwaarts zomervakantie
Kopijsluitingsdatum Gymmi september
Einde Voorwaarts zomervakantie
Uitgave Gymmi september
Kopijsluitingsdatum Gymmi oktober
Kampweekend in Bergeijk

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

Uitgave Gymmi oktober
Kopijsluitingsdatum Gymmi november
Uitgave Gymmi november
Kopijsluitingsdatum Gymmi december
Zalen gesloten vanaf 15.30 uur
Uitgave Gymmi december
Zalen gesloten vanaf 15.30 uur

Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Gemeente
Voorwaarts
Gemeente
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Beste Voorwaarts-familie
Mijn trainer zei vroeger: “Successen moet je samen vieren, verdriet
moet je samen dragen”. Woorden van Ad Oerlemans, de vader van onze
voorzitter.
Zonder in detail te treden, kunnen we zeggen dat deze uitspraak zeker
van toepassing was op februari 2022.
Lief en leed hebben we gedeeld. En helaas moeten delen.
In moeilijke en verdrietige tijden is het belangrijk om dan toch weer te
gaan focussen op de positieve dingen in het leven. Hoe klein dan ook.
Om elkaar te helpen bij problemen en ondersteunen als een ander het
moeilijk heeft. Ook dat is waarom het samen zijn in een vereniging zo
belangrijk is voor de mens.
Op woensdag 30 maart a.s. houden we onze ALV (Algemene Leden
Vergadering). Hierbij nodig ik alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn
(zie ook elders in deze Gymmi) en om na afloop van het officiële
gedeelte het glas te heffen. Het glas op het leven, het leven met
voorspoed en tegenslag, maar met het vertrouwen van steun van de
Voorwaarts-familie.
Hopelijk tot dan.
Met sportieve groeten,
Jan Verhees (ook namens Bart),
Bestuurslid.
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Kamp 2022 “Feestdagen”
Hallo allemaal,
Dit is alweer het 4de artikeltje over het
kampweekend van dit jaar. Ik heb er nu al
helemaal veel zin in, .......... maar ja, dat wordt toch
nog wachten tot september. Zoals jullie de
afgelopen maand al konden lezen, is het thema voor dit jaar:

"Feestdagen"
Vorige keer schreef ik dat de voorbereidingen al in
volle gang zijn en dat we weer een leuk programma
voor jullie in petto hebben. Deze keer wil ik het
hebben over een belangrijk onderdeel: ETEN!
Deze belangrijke taak rust op de schouders van
Vincent en Bart. Zij gaan er voor zorgen we drie keer per dag een
maaltijd krijgen en tussendoor wat drinken en
misschien wel iets lekkers. Wat zullen we te eten
krijgen? Ik heb op de kookstaf al flink aan de tand
gevoeld, maar ze lieten niks los. Er werd heel
geheimzinnig gedaan over het menu. Wel of geen
broodjes? Wel of geen frietjes? Beleef het mee op het
kampweekend van Voorwaarts.
Alle Voorwaartsleden van 9 tot en met 15 jaar kunnen mee.
kampweekend wordt gehouden van

Het

30 september t/m 2 oktober.
Zien we jullie allemaal in september 2022 op feestboerderij, oftewel
vakantieboerderij “De Willy-Hoeve” in Bergeijk?
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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Uitnodiging borrelavond
op woensdag
23 maart
in de kantine
van Voorwaarts
Bij deze nodigen we iedereen uit voor de borrelavond in de Kantiny van
Voorwaarts. De eerstkomende avond vindt plaats op woensdag 23
maart en begint rond 20.00 uur.
Tijdens deze gezellige avonden heeft u ook de gelegenheid leden buiten
het sportieve gebeuren wat beter te leren kennen, met als leuke
bijkomstigheid dat u bijdraagt aan het verhogen van de omzet van de
Kantiny.
Natuurlijk is iedereen ook buiten deze “borrel-bijkletsavonden” vrij om
binnen te lopen in de Kantiny.
Als je graag een herinneringsbericht
ontvangt voor deze avonden, dan kun je
je aanmelden via WhatsApp voor de
“Bijklets app groep”. Stuur een appje naar
06-18038779 of 06-53330037.
Afmelden uit de groep kan je zelf doen
door de groep te verlaten.
We hopen jullie te mogen verwelkomen
op woensdag 23 maart a.s.

Met sportieve groet,
Sebastiaan en Peer
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UITNODIGING
Beste leden, kader- en ereleden,
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging wordt
gehouden op woensdag 30 maart 2022 in de Kantiny van Voorwaarts,
Kempen Campus Knegselseweg te Veldhoven. Aanvang vergadering is
om 20.15 uur.
Natuurlijk hopen we dat iedereen aanwezig is om deze vergadering bij
te wonen.
AGENDA
1. Opening
2. Financieel jaarverslag
 Begroting
3. Kascommissie
 Verslag kascommissie
 Verkiezing kascommissie
4. Jaaroverzicht
5. Jubilarissen
6. Gymmi Trofee
7. Clubpersoon
8. Rondvraag
9. Sluiting
Mocht iemand vooraf de financiële stukken willen inzien, dan kunt u
mailen naar onze penningmeester:
penningmeester@gvvoorwaarts.nl
De notulen van de jaarvergadering 2021 kunt u per mail opvragen bij
het secretariaat: secretariaat@gvvoorwaarts.nl
Tot ziens op onze algemene ledenvergadering.
Namens het Bestuur Voorwaarts
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ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Op woensdag
30 maart 2022
Inloop
20.00 uur
Aanvang
20.15 uur
In de Kantiny van
"Voorwaarts"
op de Kempen
Campus

Deze vergadering is bedoeld voor alle leden
en de ouders/verzorgers van de minderjarige leden
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Voorwaarts
Clubkampioenschappen
2022
Op zondag 12 juni is het zover, dan worden weer de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. Dat is een mooi moment om aan ouders,
familie en vrienden te laten zien wat je de afgelopen tijd geleerd hebt.
Daarnaast wordt er in alle leeftijdscategorieën, jongens, meisjes, groot,
klein, gestreden om clubkampioen 2022 te worden!

Jij doet toch
zeker ook mee?!
Wanneer?
Zondag 12 juni
Waar?
Turnhal Kempen Campus
Tijd?
Wordt bekend gemaakt zodra
alle inschrijvingen binnen zijn.

In de volgende Gymmi’s zal meer
informatie beschikbaar komen, onder
andere over de mogelijkheid voor
inschrijven.
SA
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Voorwaarts
Clubkampioenschappen
2022
In de turnhal op de Kempen Campus

ZONDAG 12 JUNI 2022

Kom naar dit turnspektakel!!!!
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MEIVAKANTIE
maandag 25 april 2022
tot en met
zondag 08 mei 2022
Dan zijn er GEEN LESSEN
-----------------------------------------------------------------------------------------

5 Spreuken om over na te denken
“Of we het nu leuk vinden of niet, we zijn allemaal met elkaar
verbonden en het is ondenkbaar dat ik alleen gelukkig kan zijn”.
- zijne heiligheid De Dalai Lama.
Bij de kunst van het leven hoort ook de kunst van het ongelukkig zijn.
Niet oordelen maakt je vrij.
Luister naar je hart in plaats van je hoofd.
Al je moeilijkheden hebben je sterker gemaakt, niet zwakker.

JV
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Veilig sporten bij Voorwaarts
Wie zijn de vertrouwenspersonen?
Mijn naam is Floor Jansen. Ik ben 36 jaar en woon met mijn man en
twee zoons (0 en 4,5) in Veldhoven.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Fontys Hogescholen als
manager van het team HRD (Human Resource Development) op de
afdeling P&O. Met mijn team faciliteren we leren en ontwikkelen voor
alle medewerkers van Fontys. Thema’s die op mijn afdeling voorbij
komen zijn onder andere Talentmanagement, Leiderschap, Integriteit,
Diversiteit en Inclusie.
Voorwaarts ken ik al vanaf mijn jeugd. Eerst als recreant bij het
meisjesturnen en later in de wedstrijdgroep Acrogym. Ook heb ik lange
tijd in de kampcommissie gezeten en in het bestuur.
Vanaf januari 2022 heb ik de rol als vertrouwenspersoon. Mensen
kenmerken mij als benaderbaar, integer en oplossingsgericht.
Ik vind het erg belangrijk dat er een
veilig klimaat heerst binnen de
turnvereniging. Of dat nu gaat om
agressie,
ongewenste
intimiteit,
intimidatie, pesten of discriminatie,
iedereen moet zich goed en veilig voelen
op deze plek, daar staan we voor!
Mocht je dus vragen hebben, iets
signaleren of willen bespreken, aarzel
dan niet om contact op te nemen.
Floor: 06-10341062
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Mijn naam is Lotte van Lieshout. Ik zal vanaf heden werkzaam zijn als
onafhankelijk vertrouwenspersoon voor G.V. Voorwaarts.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als psycholoog. Dit werk doe ik
met veel plezier en toewijding. Ik vind een goede vertrouwensrelatie
hebben een van de belangrijkste dingen binnen mijn werk.
Naast mijn werk als
Academy of Life, waar
ga ik zelf ook graag
ontspanning. Ik speel
vrienden en familie.

psycholoog heb ik een eigen bedrijfje, The
ik (kinder)yogalessen verzorg. In mijn vrije tijd
naar yogalessen. Dit geeft me veel rust en
piano en hou van gezelligheidsdingen met

Mocht je ergens tegenaan lopen waarvan je niet weet wat je ermee moet,
dan sta ik klaar om naar je te luisteren en zo nodig samen naar een
passende oplossing op zoek te gaan.
Vertrouwen en veiligheid staan bij mij hoog in het vaandel.
Net zoals ik dat in mijn werk ook al als erg belangrijk zie, zal dat voor
mijn rol als vertrouwenspersoon bij Voorwaarts niet anders zijn. Alles
wat gezegd wordt, blijft tussen ons en is uiteraard vertrouwelijk.
Lotte: 06-38086235
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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
…………….….. april:
02
05
27
29
29

Rik Hensen
Jens Jorissen
Toon Tompson
Elly Hoogenboom
Ilse Jansen

is hulpleiding.
is jury.
is erelid.
is leidster en zit in de kleutercommissie.
is leiding.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Tot de volgende maand!
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Kleurplaat

23
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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

