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Beste leden en ouders, 

Hierbij ontvangen jullie de 3
e
 en laatste nieuwsbrief van 2009. 

Het afgelopen jaar zijn er leuke en minder leuke dingen gebeurd. Over de leuke activiteiten  zoals de 

clubkampioenschappen, Sinterklaas en de Grote Clubactie vinden jullie hieronder een (kort) verslag. 

Een minder leuke beslissing welke het bestuur moest nemen was de beslissing om te stoppen met de 

selectiegroep jongens. Het lukte ons helaas niet om hiervoor nieuwe leiding aan te trekken.  Doorgaan, en de 

selectiegroep in onzekerheid laten, leek ons geen goede zaak. Wij hopen dat iedereen voor onze beslissing 

begrip op kan brengen. Laten we hopen dat dit soort beslissingen in het komende jaar niet meer hoeven te 

worden genomen. Al met al denken wij toch dat het een goed, leuk, sportief  en gezellig jaar is geweest. 

Wij, het bestuur en de leiding, wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en sportief 2010. 

 

Internetsite. 

De nieuwe internetsite is helaas nog niet  “in de lucht”. 

Wel is er goed nieuws: 

DE FOTO'S VAN DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN STAAN OP INTERNET. 

- Ga naar : http://www.capzles.com/ 

- type bij "search" (middenboven) bijvoorbeeld  „ILO‟  of „lienden‟ 

- klik op "search" 

Er verschijnen dan aan de linkerkant in het scherm meerdere kleine foto‟s (op dit moment 3) met daarnaast een 

balkje met daarin bv. “1_clubkampioenschappen ILO" . Klik op één van deze foto‟s. 

(ook is het mogelijk om gelijk op één van de gekleurde kleine balkjes in het midden van het scherm te klikken 

- In het midden van het scherm komt een ballon met hierin een blauwe balk. 

- Klik hierin op "enter this capzle here" (in de blauwe balk) 

En dan (misschien even wachten):  De foto's. (over de drie groepen ruim 700 stuks !!!!)  

 

Je kunt met de balk onderin schuiven maar ook wanneer je naar rechts gaat tot de rand van het scherm (of naar 

links) kun je verder (of terug) kijken naar andere foto's. 

Wanneer je op de foto klikt wordt hij vergroot of krijg je meerdere foto‟s te zien ( bij 3_clubkampioenschappen. 

ILO 2009). Even proberen en je ziet de mogelijkheden. 

Wanneer er nieuw foto‟s zijn van bv. van wedstrijden, zullen deze hier ook zo vlug mogelijk  te zien zijn. Dus blijf 

deze site in de gaten houden. 

 

Veel succes en veel kijkplezier. 

 

Grote clubactie, 

De grote clubactie was een groot succes. Door de leden zijn  er meer dan 1100 loten verkocht. De meeste loten 

in Ingen zijn verkocht door Cindy Briene en in Lienden door Melanie van Mourik. Geweldig! Alle lotenverkopers 

BEDANKT voor jullie  inzet. 

http://www.capzles.com/
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Jaarlijkse gymnastiekuitvoering 

De jaarlijkse gymnastiekuitvoering in 2010 is op vrijdag 26 maart voor Ingen en zaterdag 27 

maart voor de groepen uit Lienden. Zet dit vast in de agenda zodat jullie het niet missen. 

De leiding is al weer druk bezig met het verzamelen van ideeën en het thema is al bekend. Wat 

dit thema is gaan we nog niet verraden. Maar de leiding kennende gaan het weer geweldige avonden worden.   

 

Clubkampioenschappen 

Op zaterdag 7 november hebben de clubkampioenschappen van 2009 plaatsgevonden. Dit jaar was ervoor 

gekozen om ook de kleuters mee te laten doen, met deze jaarlijkse activiteit, en dat bleek een erg goede 

beslissing. De kleuters en hun publiek hebben het erg leuk gevonden. Daarnaast hebben alle meisjes en 

jongens van de gymvereniging mooie oefeningen laten zien. De clubkampioenen van 2009 waren Kimberly van 

Deuren bij meisjes jeugd, Meghan Dobbelsteijn-Bisschops bij meisjes senior, Pelle van Eck bij de jongens,  

Siebe van Bijnen bij jongens talent en Laura de Leeuw bij de meisjes selectie. 

 

Sinterklaas 

Een maand na de clubkampioenschappen was het al weer tijd om het Sinterklaasfeest te vieren. De jongens en 

meisjes uit de kleuter groepen mochten op woensdag 2 december naar de gymzaal komen op te gymmen voor 

een echt Pietendiploma. Zo moest er over de balk worden gelopen of het een smal dak was, pakjes werden 

door de schoorsteen gegooid, er werd geslingerd aan touwen en gereden op het paard. Tijdens het oefenen 

werden toeschouwers en kinderen verrast door 3 zwarte pieten die langs kwamen om iedereen wat pepernoten 

te geven. Aan het einde van de les hebben alle kinderen hun pietendiploma gekregen. De zwarte pieten hadden 

ook nog voor iedereen een cadeau meegenomen. Al met al was het dus een geslaagde en gezellige middag. 

 

Tot slot een aantal korte, maar niet minder belangrijke, mededelingen. 

- Helaas kregen we van de penningmeester door dat nog steeds niet alle contributie is voldaan. Wil iedereen 

daar goed op letten. Want iemand als lid royeren is het laatste wat we willen. 

- Ook krijgen we regelmatig vragen en opmerkingen over de contributie en of  ledenadministratie. Begin 2010 

gaan we over op een nieuw systeem van de KNGU. Hopelijk zijn de problemen dan opgelost. 

HULP GEZOCHT 

- Op de verschillende clubevenementen zoals o.a. de jaarlijkse clubkampioenschappen en uitvoering moet er 

ontzettend veel geregeld worden. De leiding en het bestuur is daar al maanden vooraf mee bezig en komen 

vaak handen te kort. Hierbij doen we dan ook een beroep op iedereen die op deze dagen wil helpen. 

GEEF JE OP, ZODAT VELE HANDEN LICHT WERK MAKEN.  Wij hebben jullie nodig. 

- Voor wedstrijden welke onder de KNGU vallen (selectiegroep) moet de vereniging juryleden leveren. Wanneer 

leden, ouders, vrienden en/of  kennissen hiervoor belangstelling hebben kunnen ze zich hiervoor opgeven. Ook 

is het mogelijk om junior-jurylid te worden (hiervoor opgeven bij de leiding). 

- Door het terugtrekken van een bestuurslid is er een vacature ontstaan. We hebben besloten deze bij de eerst 

volgende ledenvergadering te gaan invullen. BELANGSTELLING?? 

 

Mocht er belangstelling zijn voor het bovenstaande, en daar hopen we toch echt op,  kunnen jullie je aanmelden 

bij de secretaris.  Dus niet wachten maar gewoon doen! 

 

-- Nieuw turnpakje nodig ??  --  

We hebben de volgende artikelen op voorraad liggen, geef het aan de leiding door als u interesse heeft. 

-  Gympakken (€32,50 vanaf januari 2010):  maat 104 (1x), 110 (1x), 116 (3x), 128 (4x), 134 (1x).  

-  ¾ turnlegging (€17,- vanaf januari 2010): maat 134 (1x), 140 (1x), 152 (1x), 176 (1x), 36 (1x). 


