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Beste leden, ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Gelregym.
Algemene ledenvergadering
Op donderdag 10 september heeft de ALV van
Gelregym plaats gevonden. Binnenkort zijn de
notulen beschikbaar, maar hierbij alvast een paar
belangrijke punten.
Helaas hebben twee leden, Nico Westra als Evert
Kock, het bestuur verlaten. We willen hun hartelijk
danken voor de inzet de afgelopen jaren. We zijn nu
echt heel dringend opzoek naar nieuwe
bestuursleden! Want vele handen maken licht werk.
De contributie blijft voor het komend jaar gelijk. De
bondscontributie is nog onbekend, zodra we hier
meer over weten horen jullie dat.
Belangrijk! Corona richtlijnen
Gelukkig kunnen we weer sporten met z’n allen.
Dit willen we ook graag blijven doen. Laat uw kind
daarom niet naar de les komen bij verkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn of koorts. Dit geldt ook als
thuis een gezinslid verkouden is en koorts heeft. Na
24 uur klachtenvrij mag uw kind weer komen sporten.
Zodra wij nieuwe richtlijnen van NOC-NSF of KNGU
krijgen zullen wij deze met jullie delen.
Nieuws van de penningmeester
De contributie van het 4e kwartaal zal begin oktober
geïncasseerd worden. Heb je vragen over de
contributie? penningmeestergelregym@gmail.com
Gezocht: een nieuw bestuurslid met secretaris skills!
Vele handen maken licht werk. Dat geldt zeker ook
voor bestuurswerk. We zijn opzoek naar een nieuw
bestuurslid met secretaris skills. We vergaderen eens
in de twee maand. Lijkt het je wat? Laat het weten
aan een van de bestuursleden.
Kamp 2020
Wij willen dit jaar kamp niet zomaar voorbij laten
gaan, maar het moet wel een beetje anders dan
normaal. Hoe gaat het ‘kamp’ er dit jaar uitzien?

Het is 1 dag, vol met sporten, leuke activiteiten en
challenges! Op zaterdag 17 oktober is de meidenturn-dag. Deze dag is voor alle meiden vanaf 9 jaar
die turnen. Op zondag 18 oktober is de freerunningen-jongens-turn-dag. Deze dag is voor alle jongens
vanaf 9 jaar die turnen, freerunnen of op het open
jongens uur zitten. Kijk hier voor meer informatie en
aanmelden
Ouder en kind gym
Lijkt het je leuk om samen met je kind te gymmen?
Bij Gelregym bieden we ouder en kind gym aan voor
kinderen tussen 2 en 4 jaar.
De les wordt gegeven op de maandagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur door Diana. Lijkt het jullie leuk?
Kom dan gerust een keertje kijken, maar het is
misschien nog leuker om mee te gymmen. Dan
kunnen jullie meteen zien hoe leuk Gelregym is.
Je mag 2 lessen gratis meedoen. Daarna kunnen jullie
beslissen of jullie doorgaan.
Zeer geslaagde Gelregym acties
Na een zeer geslaagde ‘gezonde cheque’ actie bij
Bosveld, hebben we in de maanden juli en augustus
samen met Katootje, IJssalon Udine en Snoep & Doe,
drie mooie zomeracties gehad voor de leden van
Gelregym. Het is erg leuk om te zien dat onze acties
zelfs het landelijke nieuws hebben gehaald.
Sjors sportief
Onlangs hebben alle kinderen op de basisschool een
Sjors sportief boekje ontvangen. Ook Gelregym doet
hieraan mee en staat in het boekje met freerunnen
en turnen. We hebben de eerste aanvragen voor
zowel freerunnen als turnen al binnen. Ken je nog
jongens of meiden die het ook leuk zouden vinden
om bij Gelregym te komen sporten? Ze zijn van harte
welkom.

Actueel trainings- en activiteitenrooster
Op onze website kun je zien welke lessen wanneer
worden gegeven. Ook het activiteiten rooster is te
vinden op de website.
Kampdag

Aan- en afmelden bij Gelregym
Als iemand zich wil aan- of afmelden voor Gelregym
dan kan dat via onze website. Alleen meldingen die
hier binnenkomen worden verwerkt door onze
ledenadministratie! Voor overige wijzigingen in de
ledenadministratie, denk bijvoorbeeld aan een
emailadres die gewijzigd is, kun je een mail sturen
naar ledenadmgelregym8@gmail.com
Goed om te weten!
Alle actuele Gelregymnieuwtjes staan zowel op onze
website www.gelregym.nl als op onze facebook
pagina. Zo ben je altijd op de hoogte!
Activiteitenkalender
Herfstvakantie

Op 12 september hebben 36 kinderen onder de 9 jaar
meegedaan aan de kampdag in onze zaal in Dieren.

Het was een leuke, gezellige dag. Ook super leuk om
al die lieve kinderen te zien turnen. En nog leuker om
dan een handje te kunnen helpen. Kortom: het was
een super leuke en geslaagde dag!
Maud, Luna Bosman en Luna Grotenhuis
Wedstrijdseizoen 20/21
De data voor de wedstrijden zijn bekend. Hier vindt je
alle data en verdere informatie rondom de
wedstrijden.

17 tot 25 oktober

Kamp in Didam

17 oktober is de meidenturn-dag. Voor alle meiden
vanaf 9 jaar die turnen.
18 oktober is de freerunningen-jongens-turn-dag. Voor
alle jongens vanaf 9 jaar die
turnen, freerunnen of op het
open jongens uur zitten.

Sinterklaas

maandag 30 november

Kerstvakantie

19 dec tot 3 januari
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