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Beste leden, ouders en/ of verzorgers, 
 
Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van Gelregym. In de week van 19 t/m 23 december zijn er in alle 
lessen kijklessen. Je kunt dan de hele les in de zaal komen kijken naar wat jouw kind(eren) het afgelopen 
jaar geleerd heeft/ hebben. We hopen op een gezellige opkomst.  
 
Het afgelopen kwartaal zijn er weer volop activiteiten geweest, hieronder de terugblikken hiervan:  
 
Terugblik kampdag  
In september hebben we een leuke kampdag georganiseerd voor onze leden tot 9 jaar met zowel binnen 
als buiten activiteiten. Er is gedanst op muziek, volop gegymd, een vossenjacht in het bos, spelletjes in de 
zaal en de dag afgesloten met gezamenlijk frietjes eten.  
 
Terugblik Sinterklaas  
Wat een feest, de kinderen konden eerst zelf kiezen wat ze gingen doen in de zaal, toen kwam Sinterklaas 
binnen met zijn Pieten en de Pieten hebben zelfs mee gegymd en gedanst! Alle kinderen konden heel goed 
wachten totdat iedereen een cadeautje had zodat ze gezamenlijk de cadeautjes konden openen.  
 
Terugblik wedstrijden 
De eerste drie wedstrijden hebben alweer plaats gevonden. Het was weer even inkomen, maar ze hebben 
het allemaal super goed gedaan en veel nieuwe dingen geleerd. Er zijn ook alweer mooie nieuwe doelen 
gesteld voor de volgende wedstrijden. We zijn trots op onze meiden!  

 
Nieuws van de penningmeester  
Verhoging contributie (per kwartaal) per 01-01-2023 
Leden t/m 16 jaar   € 40,90 
Leden 17 jaar en ouder  € 53,32 
Vanaf het derde schoolgaande kind € 22,53 
Freerunning    € 40,90 
Selectie    € 46,03 per 2 uur 
Pre selectie    € 22,50 per 1,5 uur 
Ouder en kind gym   € 40,90 
 
Bondscontributie 
Junior leden (tot 16 jaar)  € 6,45 
Senior leden (vanaf 16 jaar)  € 7,95  
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Kwartaalincasso  
Januari – maart -> begin januari  
April – juni -> begin april 
 
Heb je vragen met betrekking tot de contributie? Stel ze dan via penningmeestergelregym@gmail.com 
 
Wijziging lesrooster vrijdag 
Het rooster van freerunning op vrijdag wordt na de kerstvakantie gewijzigd. De ouders en/of verzorgers zijn 
hier apart over geïnformeerd.  
 
Jeugdfonds 
Sport en cultuur moet voor ieder kind mogelijk zijn. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van een 
kind. Nu de (energie)prijzen stijgen, is het voor sommige gezinnen steeds moeilijker om de contributie voor 
club of vereniging te betalen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen die het nodig heeft het Jeugdfonds 
weet te vinden. In de gemeente Rheden kan je naast de Gelrepas ook gebruiken maken van het 
Jeugdfonds.  
 
Meer informatie over de Gelrepas: www.gelrepas.nl  
Meer informatie over het Jeugdfonds: www.jeugdfondssportencultuur.nl  
 
Agenda 2022 
- 19 december t/m 23 december Kijklessen 
- 26 december t/m 8 januari Kerstvakantie geen lessen  

 
Agenda 2023 Q1 
- 26 december t/m 8 januari Kerstvakantie geen lessen  
- 6 februari t/m 11 februari Sponsorloop en kijklessen meer informatie volgt  
- 19 februari t/m 26 februari Voorjaarsvakantie geen lessen  
- Ntb. datum in maart Onderlinge wedstrijden meer informatie volgt  
 
Op de hoogte blijven? Volg dan onze socials! 
Facebook & Instagram: Gelregym  

 
We wensen jullie alvast hele fijne feestdagen toe! 
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