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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

TVcommissie@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

03 juni 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 lezers,
Wat gebeurt er nu???
De inhoudsopgave zit helemaal vol!!!!
Maar liefst 32 pagina’s met heel veel nieuws.
Tijdens het maken van de lay-out nemen we alle geplaatste artikelen op
in de inhoudsopgave. We wisten al dat we heel veel kopij hadden
ontvangen, maar bij het maken van de inhoudsopgave dachten we dat
het niet op een pagina zou kunnen. Op zich was dat geen probleem
geweest, want dan hadden we de inhoudsopgave over het randje heen
laten gaan naar de volgende pagina. De volgende pagina is namelijk dit
redactioneeltje en die kunnen we zo kort of lang maken als we zelf
willen. Dat is een kwestie van ophouden met typen als we onder aan de
bladzijde komen.
Een lange inhoudsopgave betekent dus dat er veel verslagen zijn, er veel
aankondigingen zijn of dat er veel te melden is en er misschien ook veel
inschrijfformulieren zijn. In deze lay-out hadden we van al deze
genoemde categorieën veel kopij binnen gekregen.
Als redactie zijn we daar natuurlijk blij mee. Wij zitten er echt niet om
te springen om de Gymmi elke maand zelf vol te moeten schrijven.
Eerder is het zo dat als wijzelf iets te melden hebben, we dan tijdens het
lay-outen aan het zoeken zijn waar we het nog neer kunnen zetten.
Vaak maken we van ons maandelijks redactioneeltje maar een halve
pagina, omdat we niet meer plaats hebben. Prachtig is dat.
Bedankt aan allen die kopij aan ons toesturen. Wij van de redactie, maar
ook onze leden zijn er blij mee.
Dus………………. blijven insturen,
De redactie
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Agenda
21 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.
22 okt.
28 okt.
12 nov.
25 nov.
05 dec.
10 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
31 dec.
2023
01 jan.
09 apr.
10 apr.

Uitgave Gymmi mei
Quiz Night in de Kantiny 20.00
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
Voorwaarts
Gemeente
Gemeente
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts

Uitgave Gymmi oktober
Peuter- en kleuterdemodag
Kopijsluitingsdatum Gymmi november
Uitgave Gymmi november
Kopijsluitingsdatum Gymmi december
Zalen gesloten vanaf 15.00 uur
Uitgave Gymmi december
Zalen gesloten vanaf 15.00 uur
Zalen gesloten i.v.m. Kerst
Zalen gesloten i.v.m. Kerst
Zalen gesloten vanaf 15.00 uur

Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Gemeente
Voorwaarts
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Zalen gesloten i.v.m. Nieuwjaar
Zalen gesloten i.v.m. Pasen
Zalen gesloten i.v.m. Pasen

Gemeente
Gemeente
Gemeente
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Beste Voorwaarts-familie
Na de ALV van 30 maart 2022 met een overzicht van alles wat er wel of
niet is gebeurd in het afgelopen jubileumjaar, zijn we als vereniging
weer vol op in de “running”. De trainingen lopen weer. De selecties zijn
weer aanwezig op de landelijke wedstrijden. De eerste Nederlands
kampioen, Casper van Campen, is al genoteerd. Ook de voorbereidingen
voor de Voorwaarts Clubkampioenschappen zijn in volle gang.
Op zondag 12 juni 2022 wordt er door een groot aantal leden onderling
gestreden voor het meest prestigieuze kampioenschap van de regio
(ahum). Met dit schrijven zijn er alweer 171 inschrijvingen binnen.
Verschillende commissies zijn hard aan het werk. De TV-commissie is
er voor de trainers en vrijwilligers en heeft inmiddels al een trainersbijeenkomst georganiseerd met verschillende agendapunten.
De kampcommissie heeft de inschrijfformulieren verspreid voor het
kamp van vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober 2022 op “De
Willy Hoeve” in Bergeijk, met als thema “Feestdagen”. Dit zal
ongetwijfeld weer een groot feest worden.
De borrelavonden zijn weer opgepakt. Om weer lekker samen te zijn en
de baromzet te vergroten. Er wordt een Quiz Night georganiseerd op
zaterdag 21 mei 2022, met dezelfde reden. De Kantiny-commissie is
hier heel erg blij mee en hoopt dat de bezoekersaantallen hierdoor weer
aantrekken. De coronatijd heeft deze behoorlijk aangetast en we kunnen
wel meer aanloop gebruiken.
Ik vergeet ongetwijfeld verschillende commissies, werkgroepen en
initiatieven die door onze vrijwilligers worden opgepakt, maar de
machine is op dreef, up and running. Veel plezier tijdens de rit allemaal!
Met sportieve groeten,
Jan Verhees (ook namens Bart),
Bestuurslid.
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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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Acro recreatieles, kom je meedoen?
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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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Winnaars Grote Clubactie 2021
In februari 2022 hebben we prijzen uitgereikt aan
de Danny van Oorschot en de acro wedstrijdgroep,
respectievelijk de individuele en groepswinnaar
van de Grote Clubactie 2021 waarmee het
ongelofelijke bedrag van € 9.331,32 is opgehaald.
Danny werd verblijd met de bokaal “Beste Grote
Clubactie loten verkoper 2021” met daarnaast een
tegoedbon van Jump XL om samen met een
vriendje een uurtje te kunnen gaan trampoline
springen. Danny had maar liefst 250 loten verkocht, een absoluut record.
De acro wedstrijdgroep had in totaal
516 loten verkocht en was daarmee
de uiteindelijke groepswinnaar. Ook
voor deze lotenverkoopsters is er een
tegoedbon
voor
een
uurtje
trampolinespringen.

Voor de leden die minimaal 20 loten
hebben verkocht, is er een Voorwaarts
T-shirt beschikbaar gesteld. Deze zijn
onlangs grotendeels uitgedeeld in de
lessen.

13
Werving kantinemedewerkers
Hallo allemaal,
Voorwaarts heeft een mooie kantine die we graag open willen houden.
Helaas komen we veel mensen tekort en draait de kantine nu op een paar
vrijwilligers.
Misschien heb je nog een avondje per maand tijd om ons te komen
helpen? Tijden kunnen altijd in overleg.
Het zou toch jammer zijn dat we door gebrek aan vrijwilligers de
kantine moeten gaan sluiten.
Voor vragen/suggesties en/of aanmelden:
Jacqueline@gvVoorwaarts.nl
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Quiz Night 21 mei 2022
Op 21 mei a.s. wordt weer een Quiz Night georganiseerd in de Kantiny.
Onderstaand de uitnodiging. We hopen vele van jullie deze avond te
zien. Dus zorg dat je een team samenstelt. Mensen van buiten de
vereniging zijn ook weer welkom om deel te nemen.
Promoot dit evenement ook binnen alle andere groepen van Voorwaarts.
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Clubkampioenschappen 2022

In de turnhal op de Kempen Campus

ZONDAG 12 JUNI
Kom naar dit turnspektakel !!!
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Beste leden van Voorwaarts en zijn of haar ouders /
verzorgers,
Ook dit jaar organiseert de kampcommissie van Voorwaarts weer
het kampweekend! Het is geen turn-, acro-, of gymkamp, maar
een gezelligheidskamp waarbij je Voorwaarts en je eigen groep
eens op een heel andere manier leert kennen!
Het kamp staat in het teken van FEESTDAGEN, van Pasen gaan we naar Kerst,
maar wellicht komt ook Halloween nog voorbij. We gaan er in ieder geval een feestje
van maken!
Waar: kampeerboerderij Willy Hoeve Bergeijk
Wie: alle leden van 9 t/m 15 jaar.
Wanneer: 30-09 t/m 2-10 2022
Vrijdagavond 30 september vanaf ongeveer 19.00 uur t/m zondag 2 oktober ongeveer 16.00/16.30
uur. Exacte tijden worden later gecommuniceerd.

Vervoer: halen en brengen door de ouders/ verzorgers.
Kosten: € 45,- per persoon.
In het weekend word je ingedeeld in groepjes met een vaste leiding. Samen ga je
leuke, spannende spellen spelen en actieve speurtochten. De groepsindeling wordt
gemaakt aan de hand van leeftijd en les van de deelnemers. Er is een maximum
van 80 deelnemers, dus schrijf je snel in.
Voor deelname dient het inschrijfformulier en de eenmalige incasso volledig en
juist ingevuld te worden. Lever deze daarna zo snel mogelijk in, in de brievenbus
in de Voorwaarts kantine of in de brievenbus bij Klokkenmaker 8.
(Op het moment van deelname aan het kampweekend dien je i.v.m. verzekeringen
lid te zijn van Voorwaarts.)

Doe dit in ieder geval vóór 17 juni 2022
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met: secretariaat@gvvoorwaarts.nl
Na de zomervakantie ontvangen jullie meer informatie en het kampboekje per mail.
Tot dan! Kampcommissie Voorwaarts.
Algemene leiding: Bart van Deursen & Karin Smolders.
Spelengroep: Marianne Bakker, Peer Willekens, Mark van Gerwen, Britt Keijsers
Kookstaf: Bart van Deursen & Vincent van de Vorst.
Algehele hulp: Henk Smits
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Inschrijfformulier kampweekend 2022
s.v.p. duidelijk leesbaar invullen!!!
Deelnemer : ..........................................................................................................................
Adres : .................................................................................................................................
Postcode + plaats : ...............................................................................................................
Geboortedatum : ..................................................................................................................
Mob. tel. van de thuisblijvers : ...............................................................................................
E-mail ouder/verzorger : …………..........................................................................................
(Alle informatie over het kampweekend zal per mail verstuurd worden.)
Train(st)er : ..........................................................................................................................
Dag en tijd van de les : ………………….. dag ...................................... uur
Dieet/medicijnen/bijzonderheden/allergieën : ..........................................................................
........................................................................................................................................................
Voorkeur bij wie in het groepje, max 2: we doen ons best om om hier rekening mee te houden, maar kunnen niets beloven.
.................................................................

.....................................................................

Hierbij geef ik (aankruisen wat van toepassing is):
geen toestemming
wel toestemming
voor het plaatsen van foto’s op de facebook en website van onze vereniging. We zorgen er
altijd voor dat meerdere kinderen op de foto’s zichtbaar zijn.
Machtiging voor eenmalige incasso en ouder-/verzorgerverklaring:
Ondergetekende geeft toestemming dat zijn/haar kind deelneemt aan het kampweekend van Voorwaarts.
Alle kosten voortvloeiend uit ziekte, vernieling, ongeval of vermissing van goederen etc. zijn voor eigen
rekening. Ondertekende gaat er mee akkoord dat Voorwaarts na 10 juli eenmalig een bedrag van € 45,van onderstaande rekening zal afschrijven. Indien de incasso niet kan worden uitgevoerd, zal er € 2,- aan
(extra) administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annuleringen na 10 juli 2021 kan geen
inschrijfgeld worden teruggegeven.

Naam (+voorletters) volgens bankafschrift : ..........................................................................
Bank-/ girorekeningnummer, IBAN :
Datum : ..............................................................................................................................
Handtekening ouder/verzorger : ...........................................................................................

Uiterste inleverdatum: 17 juni 2022

Uiterste inleverdatum: 17 juni 2022
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Uitnodiging borrelavond
op woensdag 18 mei
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 18 mei
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
Woensdag 18 mei
Groetjes, Sebastiaan en Peer

Planning komende borrelavonden:
Donderdag 23 juni
Woensdag 20 juli
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Kampweekend 2022
“Feestdagen”
Hallo “Voorwaarts” jeugd,
“Alweer een artikeltje over het kampweekend”, hoor ik jullie al denken.
Ja, we schrijven elke maand een stukje in Gymmi, want we zouden niet
graag horen dat iemand niet weet dat er een kampweekend is. Wij kijken
al uit naar het fantastische weekend in september en hebben er veel zin in.
Na de meivakantie zijn of worden er op jullie lessen
inschrijfformulieren uitgedeeld door je leiding. Mocht je
er geen ontvangen hebben, vraag je leid(st)er om een
formulier. Mocht je er desondanks geen ontvangen, het
staat ook in deze Gymmi, op de website en er liggen
formulieren in de Voorwaartskantine.
Het kampweekend is voor jongens en meisjes van 9 t/m 15 jaar en is dit
jaar van 30 sept t/m 02 okt 2022. Je mag spullen meenemen die met het
thema te maken hebben.
Een tijdje terug waren we in een heerlijk zonnetje routes aan het
verkennen voor het kamp in het bos bij feestboerderij “De Willy-Hoeve”
in Bergeijk. We zagen her en der wat rood en geel en blauw op het veld
en in het bos liggen. Waren het feestballonen, paaseieren, kerstkadootjes
of waren het feestelijke slingers? Misschien zien we dat als we op kamp
zijn weer.
Dus gaan jullie mee?
Tot in september 2022.
De kampcommissie,
Peer Willekens
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Kantiny-perikelen
Tijdens de metamorfose van de Kantiny die vorig jaar in gang is gezet,
is de Kantiny commissie opgericht. De eerste vergadering was in
september 2021 en de tweede hebben we inmiddels ook weer achter de
rug (na een lange tussenpauze).
De commissie is allereerst bedoeld om Tiny te ontlasten en de
benodigde werkzaamheden te verdelen, de kwaliteit te verhogen en de
continuïteit te waarborgen.
Inmiddels is zo’n beetje alle apparatuur vervangen en vernieuwd, wordt
er Miko fairtrade koffie geserveerd en is inmiddels overgestapt van
Pepsi naar Coca Cola. Dit zijn aanpassingen die een kwestie van smaak
zijn, maar zeker ook een kwaliteitsverbetering te noemen zijn.
De bestellingen van leveranciers worden tegen het licht gehouden. Om
te kijken waar voor minder kosten een betere of eenzelfde kwaliteit te
halen is. Voor een gedeelte zijn we overgestapt op frisdrank in blik in
plaats van in de fles. Lokale aankoop heeft hier de uitdrukkelijke
voorkeur.
Tijdens de laatste vergadering is een voorstel gedaan tot regelmatige
schoonmaak van de Kantiny. Om elke 3 weken een grondige reiniging
van minimaal de vloer,
tafels en stoelen te
realiseren en de ramen
naar de turnhal te
wassen. Hiervoor is
een schema opgesteld
en dit is direct in gang
gezet.
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Hiervoor kunnen we natuurlijk altijd nog mensen
gebruiken die daarbij mee willen helpen. De
Kantiny wordt namelijk al langere tijd gerund
door hetzelfde (kleine) aantal vrijwilligers die
zich ook voor deze schoonmaak weer hebben
aangemeld. De drie wekelijkse schoonmaak wordt
gedaan op woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00
uur. Woensdag 25 mei a.s. is de tweede
schoonmaak gepland.
Wil je ons helpen? Stuur dan een mail naar
kantine@gvvoorwaarts.nl.
Ook voor de barbezetting kunnen we nog mensen gebruiken. Gelukkig
hebben we al wat reacties op onze vorige oproep ontvangen, maar we
kunnen altijd nog meer ondersteuners gebruiken om een groter Kantinyteam te krijgen. Vele handen maken licht werk.
J.V.

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

VOORWAARTS VAKANTIE
vanaf

ZONDAG 24 JULI 2022
tot en met

ZONDAG 04 SEPTEMBER 2022
Er zijn dan GEEN LESSEN.
We wensen iedereen een prettige vakantie toe.

26
Kleurplaat
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Gefeliciteerd
Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand
……………….. juni:
01 Marleen PullesHafkemeijer
02 Karin Smolders

04 Anke Eliëns
09 Cindy Steutel
14
14
15
18
18

Ineke Tompson
Mika Gielissen
Ellen de Haas
Adrie van Kuijen
Arjanne v.d. Vleuten

18
21
25
28

Annabel de Roo
Joë Kanen
Cees Kanen
Geert Kox

29
29
29
30
30

Toine Veneman
Inge van Donk
Pleun Schoormans
Esmee Hollemans
Alissya Giepmans

is leidster en zit in de Kleutercommissie
en organisatiecommissie voor de Funny
Day.
is leidster, zit in de kamp- en kleutercommissie, beheert het secretariaat en
werkt mee aan de website en is erelid.
is jury en zit in de jeugdcommissie.
is hulp bij activiteiten en
Sinterklaasbezoek.
is erelid.
is hulpleiding.
is leiding.
is erelid.
zit in de organisatiecommissie voor de
Funny Day.
is hulpleiding.
is (hulp-)leiding.
beheert de bibliotheek en is erelid.
is erelid en doet de inkoop voor de
kantine.
is hulpleiding.
is jury.
is hulpleiding.
is hulpleiding.
is hulpleiding en jury.

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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Voorwaarts succesvol op wedstrijden
Op facebook gezien
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