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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 nu Twitter! 

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

 

 Vertraging:  

Door een technisch probleempje is deze nieuwsbrief helaas niet voor de vakantie 

verschenen. Onze excuses daarvoor. 

 

 

 

Mededelingen:  

- Er is een nieuw bestuurslid, Renate Klaasen, ze heeft al eerder zitting gehad in 

het bestuur en nu haar dochter weer is gaan turnen is ze teruggekomen.  

Renate is algemeen bestuurslid en pakt kleine taken op t er ondersteuning 

i.v.m. haar gezondheid staat het op een laag pitje. 

- Melanie is algemeen bestuurslid en verzorgt de ledenadministratie, Melanie 

heeft aangegeven te gaan stoppen omdat er op dit moment andere zaken zijn 

die haar volledige tijd en aandacht vragen. 

-  Heb je belangstelling voor deze leuke klus dan horen we het graag. Melanie is 

bereid om het nog even een tijdje samen te doen, meld je dus zo snel 

mogelijk aan om het samen op te pakken! 

- Het bestuur kan nog steeds wel een extra paar handjes gebruiken, lijkt je dit 

leuk laat het dan weten! 

 

 

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
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.arendonk.be/slir/w510/files/page_image/1362045594/turnen.jpg&imgrefurl=http://www.arendonk.be/agenda/2013/4/turngala-2013/&h=345&w=416&tbnid=JOe2GZiUx3nMEM:&zoom=1&docid=WLxB26PF7PpXWM&ei=_r46U4ihDuKU0AW0gYGwDQ&tbm=isch&ved=0CJwBEIQcMDE4ZA&iact=rc&dur=3257&page=6&start=133&ndsp=30
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://claudeschneider.com/photoblog/2009/10/30/dance-show-publicity-photoshoot/&h=0&w=0&tbnid=DM5WrwJP9hivNM&zoom=1&tbnh=246&tbnw=205&docid=mwQOiQHSp4My3M&tbm=isch&ei=98A6U47EIuWW0QWjkICoDA&ved=0CAUQsCUoAQ
http://www.gvklazienaveen.nl/
https://www.facebook.com/GvKlazienaveen
mailto:gymverenigingklazienaveen@hotmail.com


 
 
 
 
 
 

 

 

  - Voor GVK nemen Marjan Kloese, Renate Klaasen en Simone Veenstra deel 

aan de cursus         “Meer vrijwilligers in korte tijd”      , dat heeft u vast 

weleens voorbij zien komen. In deze cursus krijgen we tips om hoe je kunt 

zorgen voor meer vrijwilligers. Er komt een moment dat we contact gaan 

opnemen met onze leden want we zijn jullie hard nodig. 

 

- We hebben afscheid genomen van Marissa Bol als trainer van de streetdance 

1 & 2, haar plek zal worden over genomen door Daniel Hamar de la 

Brethoniere. Het bestuur bedankt Marissa voor haar zeer grootte inzet voor 

de vereniging en hopen dat ze wel contact blijft houden. Ook wensen we 

haar heel veel succes bij haar nieuwe baan en opleiding. 

 

- Ook moeten we afscheid nemen van Celeste Jagt als assistent trainster bij 

streetdance 3.  

Celeste gaat starten met een nieuwe opleiding waardoor ze het niet meer 

kan combineren. Celeste blijft wel dansen binnen streetdance 4 dus het is 

geen definitief afscheid, we wensen Celeste veel succes! 

 

- Vlak voor de vakantie liet Manon Kievit ook weten dat ze moet stoppen met 

het assisteren bij het turnen. Manon assisteerde in de turnhal en bij 

wedstrijden.  

De voor vele leden al bekende Heleen Maatje, zal haar gaan opvolgen en 

assisteren in de turnhal bij Rosalie. We zijn blij dat er zo snel vervanging is 

gevonden! 

 

- Ook trainster Kim Boers gaat een stapje terug doen i.v.m. de combinatie 

werk. Ze moet helaas gaan stoppen met het les geven aan streetdance 3, 

gelukkig zal Kim in eerste instantie door gaan met het les geven aan 

streetdance 4 en daar zijn we blij mee! 

 

- We verwelkomen Daniel als nieuwe trainer van de streetdance groepen 1,2 & 

3. 

Ook zal Daniel na verloop van tijd, wanneer hij er voldoende zicht op heeft, 

gaan straten met een selectie van de streetdance, zoals we deze binnen de 

jazz al kennen. 

Het bestuur is erg blij dat Daniel les komt geven en we wensen hem bij deze 

heel veel succes! 

 

- Afgelopen jaar zijn we gestart met Pilates, Peuterdans, Jazz 20+, Freerunning 

en Bootcamp, alle groepen lopen goed en we zijn erg blij met deze gemaakte 

keus. Voor de pilates wensen we nog wel meer leden, dit is op 

vrijdagochtend 9.00 uur. 

Steeds zijn we nog op zoek naar vernieuwing maar ook afhankelijk hierin van 

de vrije zaaluren. Voor de daguren geld dat scholen voorrang hebben dus dat 

valt niet altijd mee om iets te vinden dat past in het zaalrooster en het 

rooster van de trainer. Heb jij leuke ideeën schroom dan niet om ze door te 

geven. 

 

- Naast de nieuwe groepen draaien ook de bestaande groepen erg goed! De 

gym heeft veel nieuwe jeugdleden en ook zien we dit binnen de jazz. De jazz 

1 groep is ook opgesplitst en zo wordt er een uur extra jazz op vrijdag 

gegeven. 

-  

 



 
 
 
 
 
 

 

  

 - Zijn er al mensen bekend met sponsorkliks? 

Binnenkort zul je in de mail informatie krijgen over sponsorkliks. Dit zijn kliks 

waarmee je de vereniging sponsort zonder dat het je iets kost. 

In het kort komt het erop neer dat je online aankopen kunt doen via 

sponsorkliks en de vereniging krijgt daar geld voor. Het gaat dan om de meest 

uiteenlopende websites waar u vast al eerder wat hebt gekocht. Een mooie 

bron van inkomsten waarvan we hopen dat het veel zal opleveren. Er staat 

namelijk in 2019 HET 100 jaar bestaan voor de deur en daar moeten we een 

mooi feest van maken! 

Naast de mail zullen we dit ook plaatsten op de website en op social media. 

 

- GVK maakt zoveel mogelijk gebruik van social media, we zetten veel op 

Facebook en maken daarnaast ook gebruik van Twitter, Instagram en LinkedIn. 

 

- Tirza van de damesjazz en selectie is bevallen van een dochter  Elva en ze zal 

na de zomervakantie nog afwezig zijn en opgevolgd worden door Ruscha 

Kloosterman voor de periode van een paar maand. We feliciteren Tirza en haar 

gezin en wensen ze veel geluk samen 

 

- Verder   hebben we op dit moment nog 1 zwangere trainer. 

Samantha van de jazzgroepen is zwanger en moeten we nog bespreken hoe en 

wanneer ze opgevangen zal moeten worden. 

We wensen haar nog een hele fijne zwangerschap en succes met de bevalling! 

 

- Angelique van de turngroep heeft i.v.m. haar nieuwe baan, haar tijden om les 

te geven aan de turngroep moeten aanpassen. De trainingstijden beginnen nu 

om 17.00 uur 

 

- Er zijn diverse try-outs geweest voor de turngroep en de springselectie. Voor 

de springselectie zijn de laatste try-outs nog op zaterdag 24 sept. En zaterdag 

1 okt. Van 10.00-11.00 uur in de sporthal aan de voeghoutenstraat. 

 

- Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar en 

hopen dat in het nieuwe sportjaar iedereen ook weer klaar staat!  

Lijkt het u ook leuk om ons te versterken dan horen we dit graag! 

 

 

 

 

 

Assunta:  

Assunta is na een tijd van therapieën en onderzoeken afgekeurd. Hiermee is de tijd, na 

officieel 32 jaar (maar in de praktijk meerdere dienstjaren), dan aangebroken dat ze 

afscheid gaat nemen.  

We hebben met Assunta afgesproken dat we nog afscheid gaan nemen. De manier 

waarop we dat gaan invullen moeten we nog gaan organiseren, waarschijnlijk zal dit 

na de uitvoering gebeuren. Assunta is van plan om nog wel een enkele keer langs te 

komen in de ouder en kind gym. 

Het bestuur vindt het erg jammer om Assunta te laten gaan en wensen haar veel 

sterkte om een weg te vinden in het om gaan met haar lichamelijke ongemakken. 

We willen iedereen vragen om iedereen, die zelf les of van wie het kind les heeft 

gehad, een kaartje te sturen naar Assunta, dat doet haar vast en zeker erg goed!! 

 

 



 
 
 
 
 
 

  
 

Turnen:   

Hallo allemaal!! 
 
De zomer is weer achter de rug. 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. Iedereen had er zin in....al hoewel 
sommigen het dansen en turnen misschien wel ontzettend hebben gemist natuurlijk. 6 
weken lang geen lessen gehad..... pffff. 
 
Even een terugblik: We hebben een heel goed turnseizoen achter de rug. We hebben 
een heleboel medailles gehaald. Daar kunnen we echt trots op zijn met zijn allen. Ook 
hebben er zich een heleboel meiden geplaatst voor de toestelfinales. Ook de juryleden 
heel erg bedankt! Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie rekenen zodat we 
weer mee kunnen doen volgend jaar. 
 
We hebben halverwege dit seizoen al afscheid moeten nemen van Sara omdat zij meer 
uren ging werken en dit niet meer te combineren was en nu heeft Manon ook 
aangegeven te stoppen met het assisteren op de donderdag. Ze heeft een nieuwe 
uitdaging bij defensie gevonden. 
 
 
 

Streetdance 1 en 2: 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad. Nog even een terugblik van 

het afgelopen jaar. We hebben hele leuke optredens gedaan zoals kunst in de kas, 

dansen in de boni en natuurlijk de Dance2Demo. De dance2demo was een groot 

succes, beide groepen hebben het hier super gedaan en streetdance 1 heeft zelfs een 

prijs binnen gesleept. De juffen zijn dan ook hartstikke trots op beide groepen.  

Voor het nieuwe seizoen zijn de meiden ook al hard aan het trainen want in oktober is 

onze uitvoering met het thema horror. Natuurlijk is in maart weer de jaarlijkse 

Dance2Demo en tussendoor zullen ook leuke optredens georganiseerd worden.  

Helaas moet Juf Marissa afscheid nemen van de meiden omdat ze het lesgeven na de 

zomervakantie niet meer kan combineren met haar opleiding. Dit vindt ze erg jammer 

want ze heeft altijd met veel plezier voor de groepen gestaan. Gelukkig blijft juf Mandy 

wel en komt meester Daniël de meiden veel leren.  

Groetjes juf Mandy en Marissa 

 
Adres Assunta; 

Posthoorn 100 

7884 PE Bargercompascuum 



 
 
 
 
 
 

 

   Gelukkig heeft Heleen aangegeven om het stokje van Manon over te nemen op de 
donderdagen.  
Heb alweer heel veel zin in het nieuwe seizoen.  
Gelukkig starten er 3 kanjers met de juryopleidingen. Echt geweldig!! 
 

 
 
We gaan weer kijken of er extra trainingen mogelijk zijn in de turnhal in Hoogeveen. 
 
De uitvoering komt eraan. En dan staat t wedstrijdseizoen ook al weer voor de 
deur.... 
 
Try out: in het nieuwe seizoen krijg jij ook weer een kans om je te plaatsen voor de 
turnselectie!! Alle leden krijgen een oproep hiervan om een keertje mee te komen 
trainen.  
 
Stages: moet jij in het nieuwe schooljaar ook en maatschappelijke stagelopen?? 
Aarzel dan niet en meld je aan bij de vereniging. Dit kan gewoon via jouw leiding in 
de zaal. Deze kan eventueel contact leggen met de andere leiding mocht je in een 
andere les of op een andere dag willen helpen dan in je eigen. 
Er wordt bijna op elke dag van de week wel les gegeven dus er is vast een plekje. En 
ook nog eens erg leuk om te doen!! 
 
Groetjes Rosalie, Angelique, Manon en Heleen. 
 

 

Oproep vrijwilligers: 

We zijn als vereniging natuurlijk altijd opzoek naar vrijwilligers. Er zijn diverse taken 

van groot tot klein en er zit vast wel iets bij wat u zou kunnen doen. Aanmelden kan 

via Facebook, trainers. 

 Achter deze nieuwsbrief info m.b.t. de uitvoering, deze is al eerder gemaild en 

geplaatst op facebook. We zien jullie op 29 oktober!! 



 
 
 
 
 
 

Hallo leden en ouders, 
 
Zaterdag 29 oktober is het zover! Dan hebben we weer de 2-jaarlijkse uitvoering van Gymnastiekvereniging 
Klazienaveen. 
We hebben nog een aantal belangrijke vragen en mededelingen. 
 
- Er zal een verloting plaatsvinden en we zouden het fijn vinden als de leden een prijs(je) beschikbaar 
stellen. De prijzen kunnen tijdens de lessen worden afgegeven aan de trainer, het liefst voor 8 oktober. Alvast 
bedankt voor jullie medewerking! 
 
- In de bijlage vind je het programma, zodat je alvast kunt zien in welk dagdeel jij of je kind zal optreden. 
 
- Ook is de volgende informatie zeer van belang: 
 
Zit je in het middagprogramma dan graag om 11:45 uur aanwezig zijn, er is dan tijd om de vloer te 
verkennen en je klaar te maken voor de act waarin je mee doet en we gaan met zijn allen het opening en 
slotnummer oefenen. Jeugdleden zullen worden opgevangen in de gang om naar de juiste kleedkamer te 
worden gewezen. 
Voor de familie die komt kijken gaat de zaal rond 12.35 uur open. 
We willen iedereen echt verzoeken om niet eerder naar binnen te komen zodat alle voorbereidingen door 
kunnen gaan en we om 13.00 uur kunnen starten met de uitvoering.  
We zullen rond 15.30 eindigen.  
 
Zit je in het avondprogramma dan graag om 16.45 uur aanwezig zijn, er is dan tijd om de vloer te verkennen 
en je klaar te maken voor de act waarin je mee doet en we gaan met zijn allen het openings- en slotnummer 
oefenen.  
Jeugdleden zullen worden opgevangen in de gang om naar de juiste kleedkamer te worden gewezen. 
Voor de familie die komt kijken gaat de zaal rond 17.35 uur open. 
We willen iedereen echt verzoeken om niet eerder naar binnen te komen zodat alle voorbereidingen door 
kunnen gaan en we om 18.00 uur kunnen starten met de uitvoering. 
We zullen rond 21.00 uur eindigen.  
 
- De kinderen mogen thuis al de kleding aandoen zoals met de trainer afgesproken zal worden, hiervoor krijgt 
u info via de trainer.  
 
- In zowel het middag als avond programma zal de kantine van de Treffers voor ons ter beschikking staan, de 
opbrengsten van de verkoop zullen gedeeld worden met onze vereniging. We willen u dan ook verzoeken om 
hier uw drankje te bestellen.  
 
- Kaartjes zullen in de voorverkoop worden aangeboden bij Expert Klazienaveen, aan de van Echtenstraat. 
Houd onze website en facebook in de gaten wanneer ze hier klaarliggen. 
  
Heb je nog vragen n.a.v. bovenstaande dan kunnen deze ook worden gesteld aan de trainer. 
  
Tot slot zijn we nog op zoek naar sponsoren.  
Als je een bedrijf / instelling hebt of kent die bereid is om dit evenement te sponsoren, laat ons dit dan weten 
zodat we deze kunnen benaderen. Alvast bedankt. 
 



 
 
 
 
 
 

 


