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Nieuwsbrief 

Nieuwsbrief: 
 
Mocht u een bericht hebben voor de nieuwsbrief dan kunt u dit inleveren bij de 
trainster/ trainer. Ook foto’s zijn welkom, echter graag via mail aanleveren. 

Website, Facebook en Twitter: 

Onze vereniging heeft ook een website: www.gvklazienaveen.nl 

En like ook onze facebookpagina: www.facebook.com/GvKlazienaveen 

Ook posten we zo nu en dan op Twitter of LinkedIn 

Heeft u dringende vragen dan kunt u deze mailen naar: 
gymverenigingklazienaveen@hotmail.com 

 

 

- Wij gaan per 1 januari per maand incasseren!! 

Wij hopen hier veel leden blij mee te kunnen maken omdat de kosten nu mooi 

gespreid zijn. De opzegtermijn blijft gelijk maar u heeft minder resttijd die nog 

in rekening wordt gebracht.  

Heeft u bezwaar tegen maandelijks incasseren dan willen we u vragen om 

contact op te nemen per mail met gvkleden@hotmail.com  

U zou dan een betalingsafspraak kunnen maken met Rosalie. Vooralsnog gaan 

we ervan uit dat iedereen maandelijks incasseren prettiger vindt.  

Verdere uitleg over de wijze van incasseren krijgt u per mail. 

- Ledenadministratie 

Zoals u in bovenstaand al heeft kunnen lezen is de ledenadministratie over 

genomen door Rosalie Weihkat, voor sommige is ze al bekend omdat ze op 

donderdag turntraining geeft. Rosalie vervangt hiermee Melanie Schonewille, 

gelukkig blijft Melanie wel lid van het bestuur. 

 

Mededelingen: 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://participatiewebshop.emmen.nl/typo3temp/pics/3abf657946.jpg&imgrefurl=https://participatiewebshop.emmen.nl/webshop/webshop-categorie/8-binnensport/webshop-product/display/category.html&h=95&w=95&tbnid=xkOOQ5GuYWu5xM:&zoom=1&docid=-K66kZ9WvhhicM&ei=qr46U52uI-md0QWB9oCACw&tbm=isch&ved=0CIkCEIQcMDg&iact=rc&dur=513&page=3&start=51&ndsp=26
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http://www.gvklazienaveen.nl/
https://www.facebook.com/GvKlazienaveen
mailto:gymverenigingklazienaveen@hotmail.com
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- Kim Boers geeft na het stoppen bij streetdance 4 nu helemaal geen les meer binnen 

GVK. Dit vinden we erg jammer omdat Kim met streetdance 4 een hechte club was 

maar we begrijpen haar keuze. Het bouwen aan de toekomst gaat nu voor en we 

wensen Kim daarmee heel erg veel succes!! 

Kim komt af en toe nog langs bij streetdance 4 om een kijkje te nemen en bij de 

jazzdance omdat ze bezig is met een opleiding waarin ze door Samantha wordt 

begeleid.                 

          Bedankt Kim voor je enthousiasme!! 

- Turnpakjes 

De turnsters zullen binnenkort gaan starten met hun wedstrijden, we moesten dit 

jaar over gaan naar een nieuwe naaister en nieuwe pakjes omdat de pakjes die we 

hebben niet meer konden worden gemaakt. We zijn erg blij met het nieuwe model 

en hopen dat door deze pakjes de meiden nog meer prijzen in de vacht gaan slepen, 

;) we wensen ze veel succes!! 

- Dance Boysgroup! 

Bij voldoende animo willen we in januari gaan starten met jongensgroepen dans. 

Dit zal een combinatie worden van streetdance, hiphop en breakdance. 

Lijkt je dit wat of heb je een zoon of broer laat dit dan weten en meld dit bij de flyer 

op facebook of per mail. Houd ook onze facebookpagina in de gaten over wanneer 

we starten. 

- Assistenten turnen 

Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld heeft Heleen Maatje, Manon opgevolgd bij 

het assisteren in de turnhal. 

In de laatste weken voor de kerstvakantie is Beau Harteveld gaan assisteren bij het 

turnen op de dinsdag aan de Voeghoutenstraat.  

Beau zal ook in het nieuwe jaar de opleiding voor assistent gymnastiekleider niveau 2 

gaan volgen en blijft nog een tijd bij de vereniging betrokken. 

Ook gaat het bestuur samen met de trainers kijken naar eventuele mogelijkheden 

hoe in de turnhal de les in te delen zodat alle kinderen hun aandacht kunnen krijgen. 

De hal heeft een grote oppervlakte waardoor de aandacht heel erg verdeeld moet 

worden, dit is een behoorlijke klus en er wordt veel zelfstandigheid gevraagd van de 

kinderen, we hopen dit anders weg te kunnen zetten. 

- Nijntje diploma 

De vereniging heeft met de brede school een samenwerking met de basisscholen van 

Klazienaveen om het Nijntje beweegdiploma te kunnen uitreiken. 

In Januari zullen Rosalie Weihkat en Mirthe Roling, vanuit de vereniging, de opleiding 

samen met leraren gaan volgen om ze te kunnen ondersteunen gedurende de lessen 

of als vraagbaak. Voor de zomervakantie zullen de beweegdiploma’s uitgereikt 

worden op een feestelijke en sportieve manier. 

 

-  



Streetdance selecties 

De streetdance groepen gaan starten met selectiegroepen die na voldoende 

trainingen gaan mee doen aan wedstrijden. De leden die hiervoor zijn 

geselecteerd krijgen nog een mail van Daniel waarin info staat over de lessen en 

we laten de kosten hiervan weten. ToiToiToi meiden!! 

  Uitvoering 

We kunnen in alle opzichten terugkijken op een zeer geslaagde uitvoering met 

het thema Halloween. We hadden om te beginnen sponsoren waardoor het 

mogelijk was om te kunnen uitvoeren wat we heel graag wilden, het 

sponsorbedrag is het hoogste behaalde sinds een paar jaar en daar waren we 

echt ontzettend blij mee! 

Daarnaast hebben trainers met de leden er veel tijd in gestoken om met hun 

uitvoering te voldoen aan het thema. De verkleedpartijen en het schminken 

achter de schermen waren een uitvoering op zich.  

Ook zijn we ontzettend blij met het aantal vrijwilligers die heeft geholpen bij de 

kassa, de verloting en bij de groepen in de kleedkamer of in de zaal.  

Ook onze activiteiten- en toestelcommissie zijn van grote waarde om deze dag 

tot een succes te maken.  

Nogmaals onze dank daarvoor! 

Ook het publiek was in groot aantal aanwezig, we waren even bang dat we op 

een gegeven moment geen mensen meer konden binnen laten omdat we dan 

het maximum overschreden maar met het in- en uitlopen van publiek na een 

optreden kwam de weegschaal weer mooi in balans. We vonden het wel erg 

jammer dat er publiek op de vloer moest gaan zitten, dit hadden we niet kunnen 

voorzien gebaseerd op voorgaande jaren.  

 

                                                     

 

Iedereen nogmaals hartelijk dank voor hun bijdrage, op wat voor manier dan 

ook en we zien elkaar graag weer bij de volgende uitvoering!! 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mijn naam is Nathalie Weerink, ben sinds kort personal trainer en gespecialiseerd in 
hart reha sport in Duitsland. Ik geef meerdere sportlessen maar bij GVK sta ik bekent 
als bootcamp trainer. 

Ik ben erg leergierig helemaal als het over sporten en voeding gaat!!  

Hoop jullie hierbij voldoende op de hoogte gesteld te hebben en als er nog vragen zijn 
sta ik open om ze te beantwoorden! groetjes Nathalie Weerink                                    

   

 

 

 Bootcamp: 

We zijn dit jaar begonnen met de bootcamp, met veel enthousiaste deelnemers! We 

hebben veel buiten gesport en zijn ook nog meerdere keren op verschillende locaties 

geweest zoals bij de zandpol en in het bos. De lessen waren erg gevarieerd en er werd 

fanatiek deelgenomen! Later dit jaar zijn we meer binnen gaan trainen aangezien het 

wel heel erg donker werd buiten, ook dat was weer een leuke ervaring!  

Ik verheug mij op het nieuwe jaar!!! 

Wij wensen u een sportief 2017: 

 

Berichten uit de groepen 

Even Voorstellen: 


