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Bart Oerlemans
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Mandy Aarts
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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

06 mei 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 allemaal,
Voor jullie ligt een nieuwe uitgave van Gymmi.
We ontvingen veel kopij en hebben met het maken van de lay-out even
zitten puzzelen om het er allemaal in te krijgen. We ontvingen enkele
verslagen van activiteiten uit de afgelopen periode waar onder de
algemene ledenvergadering en de huldigingen, zeker de moeite van het
lezen waard. Er zijn ook weer aankondigingen van activiteiten, waar
onder de maandelijkse borrelavonden, de clubkampioenschappen en het
kampweekend. Het zijn er nogal wat, dus kijk snel deze Gymmi door.
Deze keer plaatsen we ook een artikel van de stichting Leergeld.
Zij ondersteunen kinderen om te kunnen sporten of aan activiteiten mee
te kunnen doen als het financieel even niet mee zit. Lees op pagina 14
meer hierover. Je kan de stichting ook ondersteunen met een donatie.
Tot de volgende Gymmi,
De redactie
-----------------------------------------------------------------------------------------

MEIVAKANTIE
maandag 25 april 2022
tot en met
zondag 08 mei 2022
Dan zijn er GEEN LESSEN
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Agenda
16 apr.
17 apr.
18 apr.
21 apr.
25 apr.
27 apr.
06 mei
08 mei
11 mei
18 mei
21 mei
26 mei
03 jun.
05 jun.
06 jun.
12 jun.
18 jun.
23 jun.
20 jul.
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.

Uitgave Gymmi april
Zalen gesloten i.v.m. Pasen
Zalen gesloten i.v.m. Pasen
Borrelavond in de Kantiny 20.00
Start Voorwaarts meivakantie
Zalen gesloten i.v.m. Koningsdag
Kopijsluitingsdatum Gymmi mei
Einde Voorwaarts meivakantie
Leidersbijeenkomst
Borrelavond in de Kantiny 20.00
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
Borrelavond in de Kantiny 20.00
Borrelavond in de Kantiny 20.00
Start Voorwaarts zomervakantie
Kopijsluitingsdatum Gymmi september
Einde Voorwaarts zomervakantie
Uitgave Gymmi september
Kopijsluitingsdatum Gymmi oktober
Kampweekend in Bergeijk

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

Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Gemeente
Voorwaarts
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Toterfout 13a
5507 RD te Oerle
Tel 040 - 258 63 10
www.gasterijdorpsgenot.nl
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Algemene Ledenvergadering
30 maart jl.
Met veel enthousiasme begon Jan de presentatie van de ALV op 30
maart jongstleden.
Na de opening stond Jan stil bij het 90-jarig bestaan van Voorwaarts in
2021 en hoe het allemaal begon in 1931, dat we de brug kregen van
meneer pastoor en dat we al 90 jaar een sportief begrip zijn in
Veldhoven.
Ook mochten we weer horen dat Vooraarts ook in 2021 de verkiezing
van Club van het Jaar in deze gemeente weer mochten winnen!
Daarna gaf Jan de microfoon aan onze penningmeester Mandy, die een
mooi financieel resultaat liet zien over 2021 en liet weten dat we er
financieel zeer gezond voor staan.
In het jaaroverzicht viel vooral op dat er héél veel is afgelast en
geannuleerd door Covid en de maatregelingen hieromtrent. De meeste
trainers hebben er wel online het beste van gemaakt en er zijn gelukkig
weinig leden afgehaakt.
Ook hebben we in 2021 een nieuwe website laten maken door Jarno
Verhees. Die we gekoppeld hebben aan ons nieuwe programma ‘clubassistent’, waarover ik veel positieve reacties heb mogen ontvangen. Het
werken met een nieuw programma is altijd weer een uitdaging maar
club-assistent heeft meer mogelijkheden voor onze club naar de
toekomst toe.
Verder werd er nog stilgestaan bij de mooie evenementen Mega Fun
Festijn, de Feestavond en het Feel Good Event waar we het 90-jarig
bestaan nog eens goed gevierd hebben, en het kampweekend in Eersel
waar veel plezier is gemaakt door de jeugd!
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De speldjes gingen deze keer naar:
25 jaar lid:
Bianca van de Vorst - Koen Steutel - Marloes Lier - Jo Dassen - Tanja
Hendriks - Christel Louwers - Ingrid Kanen
40 jaar lid:
Anja Bakker - Jent Hartman
De Gymmi trofee ging naar Jan Verhees en de superwelverdiende
clubpersoon van het jaar was ons aller Patty Teeuwen!!!
Het bestuur werd unaniem herkozen en we zijn weer klaar voor de
uitdagingen voor de komende periode die op ons af gaan komen.
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid op de ALV!
Met sportieve groeten,
Bart Oerlemans
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Geslaagd

12
Huldigingen tijdens de
algemene ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering 30 maart 2022 werden weer een
aantal personen in het zonnetje gezet.
Romi van de Broek, Pien Sengers, Kayleigh Sleddens, Anouk van
Lierop, Jesse Spanjers, Kristie Berentsen, Britt Keijsers en Ellen de
Haas werden gefeliciteerd met hun 12½-jarig lidmaatschapsjubileum.
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Bianca van de Vorst, Koen Steutel, Marloes Lier, Jo Dassen, Tanja
Hendriks, Christel Louwers en Ingrid Kanen werden gefeliciteerd met
hun 25-jarig lidmaatschapsjubileum.
Anja Bakker en Jent Hartman werden gefeliciteerd met hun 40-jarig
lidmaatschapsjubileum.
Jan Verhees ontving de Gymmi Trofee voor zijn bijdragen aan het
clubblad, Patty Teeuwen werd gekozen tot “clubpersoon” van het jaar.
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Als meedoen voor je kind niet (meer)
vanzelfsprekend is

Stichting Leergeld helpt
Sporten, scouting of muziekles. Een nieuwe fiets,
mobiele telefoon en laptop voor school. Voor de meeste
kinderen vanzelfsprekend, maar voor een groot aantal
kinderen ook niet, omdat er thuis geen of niet genoeg
geld voor is. Dat aantal is alleen maar gestegen door de
coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan
hebben verloren of hun inkomen tijdens de crisis
dramatisch hebben zien slinken. Ook de huidige hoge
energieprijzen kunnen de oorzaak zijn van financiële
problemen.

Gelukkig helpt Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen is opgericht met maar één
doel: alle kinderen, ook als er thuis niet genoeg geld is, kunnen gewoon
meedoen. Aan binnen- én buitenschoolse activiteiten. Dus ook als het
gaat om het lidmaatschap van G.V. Voorwaarts. Want hoe belangrijk is
het dat je kind zich goed kan ontwikkelen?
Belangrijk!
Héél belangrijk vindt Leergeld! Daarom betaalt ze, als ouders dat zelf
niet kunnen, bijvoorbeeld de laptop voor middelbare scholieren of
zwemles. Of de contributie van de sportclub, scouting of muziekles,
sportkleding of de kosten van het jaarlijkse kamp van de vereniging.
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Aanvraag
Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting Leergeld? Kijk dan op
www.leergeldveldhovendekempen.nl en vul het aanvraagformulier in.
Een medewerker neemt dan contact met u op. Natuurlijk gaat deze
zorgvuldig om met uw aanvraag en hoeft niemand anders te weten dat u
hulp vraagt.
Meer informatie?
Ook dan kunt u terecht op www.leergeldveldhovendekempen.nl of mail
uw vraag naar info@leergeldveldhovendekempen.nl. Bellen kan ook,
via telefoonnummer 06-12880601.

LET OP!
Leergeld helpt bij een minimuminkomen (tot 130% van de
bijstandsnorm).
Is uw inkomen hoger? Maar blijft er door de coronacrisis, te hoge vaste
lasten of schulden te weinig over voor binnen- of buitenschoolse
activiteiten van de kinderen? Ook dan helpt Leergeld. Dit geldt ook
voor zzp-ers en kleine ondernemers.
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Clubkampioenschappen 2022

In de vorige Gymmi was al te lezen dat op zondag 12 juni de jaarlijkse
clubkampioenschappen gehouden zullen worden. Er zal weer gestreden
worden in een aantal leeftijdscategorieën en niveaus. Vanaf nu is het
mogelijk om je in te schrijven voor de clubkampioenschappen. Jij doet
toch zeker ook mee?!

Wanneer?
Waar?
Tijd?

zondag 12 juni
Turnhal Kempen Campus
Wordt bekend gemaakt zodra alle
inschrijvingen binnen zijn.

Inschrijven is nu mogelijk via de website:

https://www.turnfotos.nl/CK2022
Vrijwilligers
De clubkampioenschappen kunnen we niet organiseren zonder de hulp
van vrijwilligers. We hebben vrijwilligers nodig voor opbouwen, kassa
bij entree, kantine, jury (ervaring vereist), teltafel, fotografie en
afbreken. Ken jij iemand die mee wil helpen, stuur dan een email naar
Sebastiaan@gvvoorwaarts.nl. We nemen dan contact op voor meer
informatie zoals beschikbaarheid en inzetbaarheid.
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Clubkampioenschappen 2022

In de turnhal op de Kempen Campus

ZONDAG 12 JUNI
Kom naar dit turnspektakel !!!
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Uitnodiging borrelavond
op donderdag 21 april
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 donderdag 21
april 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 “borrelbijkletsavonden” 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
Donderdag 21 april a.s.
Groetjes, Sebastiaan en Peer
Planning komende borrelavonden:
Woensdag 18 mei
Donderdag 23 juni
Woensdag 20 juli
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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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“Gymmi Trofee 2021” toegekend aan.....
De redactie kent traditioneel elk jaar een stimulerings- en waarderingsprijs, de “Gymmi Trofee”, toe aan een schrijver of schrijfster in ons
clubblad Gymmi. De winnaar of winnares wordt altijd op de algemene
ledenvergadering bekend gemaakt. De toekenning van deze prijs, die
voor de 30ste maal is uitgereikt, is niet alleen afhankelijk van de
hoeveelheid kopij die iemand instuurde, maar wordt zeker ook
beïnvloed door de inhoud van de artikelen.
Voor de “Gymmi Trofee 2021” waren genomineerd:
* - Marianne Bakker, schreef in 2021 enkele artikelen m.n. over
“Social media binnen Voorwaarts”, een verslag van het “Aangepaste
kampweekend” en een stukje over de “Eerste wedstrijden na de
coronaperiode”. Tevens houdt ze ook de vaste rubriek “Gefeliciteerd”
bij. Zij werd al voor de 22ste keer genomineerd en is de winnares van de
“Gymmi Trofeeën” 1997, 2001 en 2012.
* - Frank van Keulen, voor de 6de keer genomineerd. Hij stuurde
ons een aantal korte verhalen uit eigen werk, waar wij uit mogen putten.
In 2021 plaatsten we de laatste 8 van deze humorvolle verhalen.
“Boeren”, “Paraplu” en “Het laatste stukje” waren enkele van de titels
van deze lachwekkende verhalen. Frank is de winnaar van 2017.
* - Bart Oerlemans, stuurde in het afgelopen jaar een zestal
artikelen in over het reilen en zeilen in de vereniging en het bestuur.
Zeker in deze coronatijd waren er veel zaken die de leden aangingen.
Bart werd voor de 2de keer genomineerd. Hij won deze prijs in 2020
* - Jan Verhees, die in 2021 een groot aantal artikelen instuurde: o.a.
over de nieuwe website, plaatsing wandrekken, de metamorfose van de
Kantiny, verslag van de feelgoodmarkt, de clubkampioenschappen en
promotieartikelen plus tussenstand/eindstand voor de grote clubactie.
Jan werd voor de 5de keer genomineerd en won de trofee eerder in 2018.
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De winnaar van de “Gymmi Trofee 2021” werd:

JAN VERHEES
Het was dit jaar voor de redactie redelijk eenvoudig om uit de 4
genomineerden de winnaar of winnares te kiezen. Er werd goed naar de
nominaties gekeken en de “Gymmi Trofee 2021”, een waarderings- en
stimuleringsprijs werd dan ook weloverwogen en unaniem toegekend.
Jan verzorgde afgelopen jaar maar liefst 23 artikelen over allerlei
onderwerpen die je in de vereniging kan tegenkomen. Deze artikelen
waren zeer divers van onderwerp, o.a.: over de nieuwe website, de
Kantiny, de koffie in de Kantiny, verbeteringen in de turnhal en
gymzalen en aanschaf van materialen, spreuken om over na te denken,
over de feelgoodmarkt, de clubkampioenschappen en promotieartikelen,
standen en bestedingen van de grote clubactie.
Jan wint de “Gymmi Trofee” voor de 2de keer, van harte gefeliciteerd.
De redactie bedankt iedereen voor de ingezonden kopij die we in 2021
mochten ontvangen en hoopt dat de 31ste “Gymmi Trofee”, die van
2022, een aantal bekende maar ook nieuwe schrijvers en schrijfsters kan
motiveren om een bijdrage aan “Gymmi” te leveren.
De redactie
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Volop wedstrijden
Volg ons op facebook en Instagram
https://www.facebook.com/GV-Voorwaarts-Veldhoven-222342127904870
https://www.facebook.com/GV-Voorwaarts-Veldhoven-Turnen-Heren-100581498548626
https://www.instagram.com/voorwaarts_heren_selectie/
https://www.instagram.com/voorwaarts_dames_selectie/
https://www.instagram.com/acrovoorwaarts/
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--------------------------------------------------------------------------------------Van de redactie:
Tot onze verrassing ontvingen we een brief met daarin een gedicht van
een oude (on)bekende van ons, n.l. Willem Sjeekspier jr..
De brief hebben we ingescand en publiceren we hierboven.
In een ver verleden (vorige eeuw) schreef Willem Sjeekspier jr. een
aantal gedichten voor ons clubblad Gymmi die over turnen, gymnastiek
en het reilen en zeilen van de club gingen.
Tot op de dag van vandaag is echter niet bekend wie deze grote
onbekende dichter is?
Willem Sjeekspier jr. bedankt voor de bijdrage in deze 50ste jaargang.
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“Feestdagen”, kamp 2022
Hallo “Voorwaarts” jeugd,
Daar zijn we weer. Ook deze keer wil ik weer reclame maken voor het
kampweekend van 2022. Dit is alweer het 5de artikeltje over het
kampweekend van dit jaar. Ik heb er nu al zin in. Zijn jullie ook al
nieuwsgierig?
Gaan jullie allemaal mee naar “De Willy-Hoeve” in
Bergeijk? Ik hoop van wel, want het belooft een
prachtweekend te worden. In de vorige Gymmi’s heb ik
al wat verteld over het weekend zelf, het
spelprogramma, het eten, enz. enz. enz.
In de vergadering van de kampcommissie werden de inschrijfformulieren
besproken. Daaaaaaaaaaaaaar zitten jullie natuurlijk op te wachten, want
als je dat formulier invult, kun je mee.

In mei, na de meivakantie, worden
de inschrijfformulieren voor het
kampweekend verspreid.
Dus als je mee wilt, vul zo snel mogelijk een formulier in.
Het kampweekend is voor jongens en meisjes van 9 t/m 15 jaar en is van
30 sept t/m 2 okt 2022. Je mag spullen meenemen die met het thema te
maken hebben.
Hopelijk zien we je in september 2022 in
feestboerdij “De Willy-Hoeve” in Bergeijk?
Groetjes van de kampcommissie,
Peer Willekens
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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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Gefeliciteerd
Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand
……………….. mei:
03
03
08
09
12

Bart Oerlemans
Fien Janssen
Toos Smits
Rianne Verhoef
Martine v.d. Heijden

14
14
20
21
21

Ruud Moers
Maud van Weert
Tess Schriks
Wil v. Deursen
Henk Smits

21 Christel van CampenBoyon
22 Mike van Ekert
23 Christel Louwers
27 Gaby van Gerwen,
28
29
29
29

Kayleigh Sleddens
Jos Thijssen
Herman vd Kall
Marjon v.d. Burgt

is voorzitter en bestuurslid.
is hulpleiding.
is kantinemedewerker.
is leiding.
is leidster, zit in de jeugdcommissie,
organisatie clubkampioenschappen en is
erelid.
is erelid.
is hulpleiding.
is hulpleiding.
is erelid.
is leider, jurylid, zit in de technische en
kampcommissie en is erelid.
is leiding en jurylid.
is hulp bij activiteiten en sinterklaasbezoek
zit in de redactie.
hulp tijdens kampweekend, Vrienden van
Voorwaarts.
is hulpleiding.
is erelid.
is kantinemedewerker.
is hulpleiding.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Tot de volgende maand.
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Kleurplaat

