
   Nieuwsbrief SVL afdeling Gymnastiek 

Het seizoen 2016-2017 is inmiddels alweer een aantal weken in volle gang, graag willen we 

jullie informeren over de activiteiten die op de planning staan dit seizoen en de overige 

belangrijke zaken met betrekking tot de afdeling gymnastiek. 

Nieuw materiaal voor de afdeling gym 

De nieuwe materialen zijn tijdens het diplomagym in juni onthuld. Misschien dat nog niet 

iedereen het gezien heeft daarom ook nog even in deze nieuwsbrief. 

We hebben 15 gymnastiek ballen aangeschaft. Dit zijn grote ballen ( 65/75 cm) waar alle 

leeftijden oefeningen mee kunnen doen. Inmiddels zijn de meeste opgepompt en zullen 

jullie ze tijdens de lessen gaan tegen komen.  

Daarnaast is er een balkverbreder aangeschaft, deze kan op de lange balk maar ook op de 

grond gebruikt worden. Deze is vooral voor de jeugd van toegevoegde waarde. 

Vraag juf Teunie gerust naar de nieuwe materialen! 

Bestuursleden 

We vallen in herhaling maar we blijven het onder de aandacht brengen want we zoeken nog 

steeds altijd nieuwe bestuursleden.  

Wilt u ook dat de gymnastiek kan blijven bestaan, dat er leuke activiteiten voor Jong en Oud 

kunnen blijven worden georganiseerd, denk er dan eens over na om in het bestuur te gaan. 

Spreek ons gerust eens aan of vraag Teunie om meer informatie. We vergaderen 4-6 keer 

per jaar afhankelijk wat er op de planning staat en verdelen de taken onderling. 

De Grote Clubactie 

Vanaf zaterdag 01 oktober start de Grote Clubactie, de kinderen zullen hiervoor een boekje 

ontvangen om loten te kunnen verkopen. Een groot deel van de opbrengst van de grote 

clubactie is voor de Jeugd Activiteiten Commissie van SVL.  Wanneer er dus veel loten 

verkocht worden betekent dit dat er weer leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden 

door het JAC. Doe dus allemaal je best om loten te verkopen het komt echt ten goede van de 

eigen club 

Damesgroep op woensdagavond 

Wisten jullie allemaal dat er op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 een groep enthousiaste 

dames aan het sporten is in de gymzaal?  



Tijdens dit lesuur met alleen maar dames worden er verschillende oefeningen gedaan op de 

grond (matje) maar is er ook aandacht voor de conditie. Het is heel afwisselend op muziek of 

een circuit training. Je kan mee doen op elk niveau. Kom vrijblijvend eens kijken of zeg het 

voort onder familie en bekenden. We kunnen namelijk nog wel wat enthousiastelingen 

gebruiken in deze gezellige groep. 

Activiteiten op de Planning 

05 november 2016 - Springwedstrijd voor de jeugd 

16 december 2016 -  Kersttoernooi (Senioren) 

In 2017 volgen er weer nieuwe activiteiten, wanneer deze bekent zijn vermelden wij ze in 

een volgende nieuwsbrief en natuurlijk wordt U tijdens de les ook op de hoogte gebracht. 

Springwedstrijd en gympak 

Zaterdagmiddag 05 november doen we mee aan de springwedstrijd in Leersum. 

Aankomende week tijdens de les (28 september) zullen hiervoor briefjes worden uitgedeeld 

aan de kinderen.  

Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen met een origineel SVL gympak. Deze zijn bij Teunie 

verkrijgbaar, nog enkele op voorraad en de overige op bestelling. In verband met de levertijd 

horen wij graag uiterlijk 01 oktober als u een gympak wenst te bestellen. De kosten 

bedragen € 45,- per pak. 

Vakanties 2016 – 2017 

Herfstvakantie  17 oktober 2016 tot en met 21 oktober 2016 

Kerstvakantie  26 december 2016 tot en met 06 januari 2017 

Voorjaarsvakantie  27 februari 2017 tot en met  03 maart 2017 

Meivakantie   24 april 2017 tot en met 05 mei 2017 

Start Zomervakantie  10 juli 2017  

Lestijden seizoen 2016-2017 

Maandag 19.15 tot 20.15 uur Galm 1 (55+, gemengd, conditie, oefeningen, sport/spel) 

Woensdag  15.00-16.00 uur Kleuters (3-5 jaar) 

  16.00-17.00 uur Turnen  (6-8 jaar)  

  17.00-18.00 uur Turnen (9 jaar en ouder) 

  19.30-20.30 uur Senioren dames (conditie, oefeningen en soms toestel) 

Donderdag  19.00-20.00 uur  Galm 2 (55+, gemengd, conditie, oefeningen, sport/spel) 

 


