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Beste leden, ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Gelregym. Deze week zijn er in alle lessen kijklessen. U kunt dan 

de hele les in de zaal komen kijken naar wat uw kind(eren) het afgelopen jaar geleerd heeft. Deze week zal 

tevens de laatste week voor de vakantie zijn. We hopen op een gezellige opkomst. Geniet van een 

welverdiende vakantie en hopelijk zien we elkaar begin september weer in goede gezondheid terug. 

 

Gezocht op korte termijn! Juryleden  

Bij de selectiewedstrijden met een groot jurytekort. Er zijn afgelopen seizoen meerdere wedstrijden 

afgelast vanwege deze reden. Jurylid worden en hiervoor een opleiding volgen is iets wat we vanuit 

Gelregym aanbieden. Voor het jureren staat een kleine vergoeding. Lijkt het je leuk om jurylid te worden? 

Neem dan contact op met Henk Vos (06 22 44 51 46) of Johan Dogger (06 12 91 76 34) 

 

Bestuurswisseling 

Na ruim 4 jaar neemt Anita Werkman afscheid van het bestuur. Gelukkig heeft Gail Hermans aangegeven 

het stokje te willen gaan overnemen. Voor communicatiezaken kunt u na de vakantie contact opnemen 

met haar.  

 

Kampdag op 24 september 

Voor onze leden tot 9 jaar willen we op 24 september, in onze eigen gymzaal, een kampdag organiseren 

om het seizoen gezellig te beginnen met elkaar. Wat houdt deze dag in? De kampdag begint om 08.30 uur 

en eindigt om 16.00 uur. We hebben verschillende activiteiten in en rondom de zaal. We hebben een 

lekkere lunch en zorgen dat iedereen zijn buik vol heeft als hij/zij om 16.00 uur opgehaald wordt. 

Aanmelden kan via www.gelregym.nl. De kosten zijn 5 euro en deze kunnen aan het begin van de dag 

betaald worden.  

Wilt u ons als  ouder  helpen tijdens deze dag? Stuur een mailtje naar secretariaat.gelregym@gmail.com. 

Alle hulp is welkom om er een leuke dag van te maken voor de kinderen. 

 

Marit Surenbroek neemt afscheid bij freerun 

Marit Surenbroek stopt met het geven van de freerun lessen op de 

vrijdagavond. Marit is klaar met haar opleiding en gaat starten met een 

nieuwe baan. Marit heeft de freerun groepen de afgelopen jaren samen 

met Joella de Jong begeleid en de laatste paar maanden met Xavier Pijpers. 

Marit zal nog wel de selectiegroep op zaterdagochtend les blijven geven. 

Vrijdagavond 8 juli hebben alle jongens en meisjes afscheid genomen. 

Namens het bestuur zijn we blij te vermelden dat Marit wel betrokken 

blijft bij Gelregym. Daarnaast wensen we haar heel veel succes, geluk en 

plezier bij haar nieuwe baan. 
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Nieuws van de penningmeester  

Tijdens de ALV is besloten dat de contributie per 1 januari 2023 geïndexeerd zal worden met 2,5%. 

De kwartaal incasso is voor 2022 zijn voor de periode: 

Juli - september -> begin juli 

Oktober - december -> begin oktober.  

Heb je andere vragen met betrekking tot de contributie? Stel ze dan via 

penningmeestergelregym@gmail.com.  

 

Terugblik algemene ledenvergadering 11 mei 2022  

Op 11 mei 2022 vond de algemene ledenvergadering van Gelregym plaats bij de Veluwse Poort. De notulen 

van de ALV staan op onze website www.gelregym.nl  

 

Terugblik pinksterkamp 2022 

Na twee jaar geen Pinksterkamp, mochten we dit jaar eindelijk weer! Met een leuke en enthousiaste groep 

hebben we twee leuke en gezellige dagen gehad in Didam. Volop geturnd, gefreerund, een zeskamp 

gedaan, een spooktocht en als hoogtepunt dé bonte-avond. Benieuwd naar alle foto's en filmpjes, neem 

dan een kijkje op onze website www.gelregym.nl  

 

Terugblik turnwedstrijden nieuwe opzet 

Gelukkig hebben de selectiemeiden het afgelopen seizoen weer wedstrijden kunnen turnen. De 

wedstrijden hebben een andere opzet gekregen. De meiden doen nu in een team mee. En dat hebben alle 

groepen super gedaan. Er zijn het afgelopen seizoen vele mooie podiumplaatsen behaald zowel in 

groepsverband als individueel. En daar zijn we als Gelregym trots op! 

 

Agenda 

- Zomervakantie  17 juli  tot 4 september 

- Kampdag    24 september 2022 

- Onderlinge wedstrijden 19 november 2022 

- Sinterklaas   28 november 2022 

 

 


