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Beste leden, 

Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van onze vereniging voor de grote vakantie. In deze nieuwsbrief willen 

wij, het nieuwe bestuur van onze gymnastiekvereniging, ons graag even voorstellen zodat jullie weten wie we 

zijn. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat jullie weten bij wie je vragen met betrekking tot het 

lidmaatschap, contributie en wedstrijden terecht kunt.  

Ook staan in deze nieuwsbrief de (nieuwe)( turn)tijden van alle groepen. 

We hopen deze nieuwsbrief regelmatig uit te brengen zodat jullie op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en 

besluiten binnen de vereniging. 

 

Wij wensen jullie, ook namens de leid(st)ers, een heel prettige vakantie en hopen jullie na de vakantie vanaf 

maandag 31 augustus weer allemaal in de gymzaal terug te mogen zien. 

 

Laura Korthof (voorzitter) 

Hallo,  

Ik ben Laura Korthof, 36 jaar, getrouwd, twee kinderen, waarvan er 1 bij de selectie jongens zit. Sinds kort ben 

ik voorzitter van het ILO bestuur. Ik ben verpleegkundige en ondernemer. In mijn vrije tijd mag ik graag lekker 

eten en uitgaan. Sinds kort heb ik een nieuwe hobby…zingen in een popkoor. Het leuke van deze gymclub vind 

ik de betrokkenheid. En niet te vergeten het enthousiasme waarmee er gegymd wordt door alle meisjes en 

jongens.  

Heb je me nodig of wil je wat doorgeven dan kan dat, hieronder mijn gegevens:  

T: 0344-603831 E: Laura.korthof@xs4all.nl  

 

 

Joriena van Ommeren (Penningmeester) 

Mijn naam is Joriena van Ommeren, 23 jaar en mijn taak is penningmeester. Mijn kennismaking met ILO was 

zo’n 17 jaar geleden toen ik tot groep 8 op de gym zat. Sinds drie jaar ben ik assistente van de meisjes 2 en 3 in 

Lienden. Door het enthousiasme en de betrokkenheid van de ouders, kinderen en leiding wil ik graag een 

bijdrage leveren aan de toekomst van de gymvereniging ILO.  

Ik heb gekozen voor de rol van penningmeester omdat mijn interesses en opleidingen hierbij aansluiten. Ik heb 

namelijk de diploma’s van Hogere Hotelschool en de Post-HBO Bedrijfseconomie behaald. Nu werk ik fulltime 

op een accountantskantoor en ben ik daarbij aan het studeren voor AA  accountant.  

Inmiddels ben ik met veel overgave begonnen met deze uitdagende en boeiende taak. Als u vragen of 

opmerkingen heeft, kunt u altijd bij mij terecht.  

Rembrandt van Rijnstraat 26 

(liefst in de avond) 0344-602726 

Joriena_1@hotmail.com 
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Jan Harteman (Secretaris) 

Mijn naam is Jan Harteman, ik ben 55 jaar en een echte Liendenaar. Ik ben vroeger (en dat is een hele tijd 

geleden) lid geweest van ILO maar ben al heel vroeg aan andere sporten gaan doen. Mijn voorkeur lag meer bij 

volleybal en heb bij diverse Liendense volleybalverengingen actief aan wedstrijden meegedaan en trainingen 

gegeven aan de jeugdteams. Tegenwoordig ben ik niet meer actief aan het sporten, hoewel ik graag in de tuin 

werkt en dit ook vermoeiend kan zijn.  

Toen ik benaderd werd om in het bestuur van de gymnastiekvereniging ILO plaats te nemen leek dit mij een 

mooie uitdaging om naast mijn werk op te pakken. Even iets over mijn werk. Ik werk al verscheidene jaren bij 

de Rabobank. Tegenwoordig als hypotheekadviseur bij de Rabobank West Betuwe. Nu kan ik dus ’s avonds de 

cijfertjes vergeten en mij op het bestuurlijke verenigingsleven storten. 

Mijn functie binnen de vereniging is secretaris. Alle post (behalve lidmaatschap en contributiezaken) mag dan 

ook naar mij worden gestuurd. Daarnaast hoop ik me bezig te kunnen houden met bv. de nieuws brief (dit is de 

eerste). Er zullen zeker nog andere dingen bijkomen. Ik heb er echt zin in. 

Zijn er vragen dan kun je mij bellen op nummer 0344-602595 (alleen ’s avonds). Liever heb ik dat je mij mailt. 

Mijn email adres is ILO@harteman.nl. 

Jan Harteman 

Voorstraat 63 

4033 AC Lienden 

 

André Elings (bestuurslid) 

André Elings,  getrouwd met Anita. Wij hebben 3 kinderen waarvan er 2 bij de selectie zitten en 1 bij de 

meidengym en de 2 meiden ook nog als assistent bij ILO actief zijn .Ik zit sinds Juni 2007 in het bestuur van ILO. 

Mijn taken zijn onderhoud van toestellen/gymzaal bestellen van nieuwe toestellen en verdere technische zaken. 

Ook verzorg ik de muziek tijdens de uitvoering en  wedstrijden. En ben ik op dit gebied de contactpersoon naar 

de gemeente Buren. Ik vind het fijn om als vrijwilliger voor ILO actief te zijn. 

 

Miranda Heijmans (ledenadministratie) 

 Mijn naam is Miranda Heijmans, ik ben vijftig jaar, getrouwd en heb drie zonen. Ik ben geboren en getogen in 

Nijmegen en heb daar vanaf mijn vierde tot zeventiende jaar geturnd bij  de Hazenkamp. Daarna heb ik het 

C.I.O.S.  en de lagere akte lichamelijke opvoeding gedaan. 

Vanaf 1987 woon ik in Lienden en toen mijn jongste zoon bij de jongensselectie mocht mee 

turnen ben ik daar mee gaan helpen. 

Momenteel ben ik werkzaam in Tiel voor Sportplaza  en houd ik voor ILO de ledenadministratie bij. 

 

Peter Gremmé (bestuurslid) 

Ik ben 42 jaar jong ben getrouwd heb 2 dochters en 1 zoon. 

Mijn zoon ging anderhalf jaar geleden turnen bij ILO en ik wilde graag wat betekenen voor het 

verenigingsleven, één plus één is twee dus daardoor vond ik het op dat moment niet anders dan normaal dat ik 

een op dat moment lege plek in het bestuur ging opvullen, inmiddels houd ik me bezig met een aantal zaken 

zoals foto’s maken, de PR  dat wil zeggen dat ik contactpersoon naar diverse kranten toe ben en daarnaast ben 

ik druk doende met een sponsorplan op te zetten omdat we het toch steeds meer moeten hebben van 

sponsoring en giften en naast dit alles help ik André waar nodig.  
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Annemieke Jansen 

Beste (ouders van) ILO-leden, 

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering was er een oproep voor bestuurskandidaten die mee wilde 

helpen ILO uit de dip te halen. Ik heb me als bestuurslid kandidaat gesteld omdat ik graag mee wilde werken 

aan een ILO waar, naast alle andere leden, ook mijn zoon weer met veel plezier kon turnen. De afgelopen 

weken heb ik geprobeerd om de kar weer op de rit te zetten  door o.a. een brug te slaan tussen bestuur, leiding 

en leden. 

Michiel heeft er voor gekozen niet langer bij ILO te turnen. Ook stopt hij met lesgeven. Dat is zijn beslissing. Dat 

betekent ook dat voor mij de band met ILO wegvalt. Het lijkt mij verstandig dat een andere ouder mijn plaats in 

gaat nemen in het bestuur.  

Ik dank iedereen voor het vertrouwen om mij te kiezen in het bestuur. En wens ILO alle goeds toe. 

Annemieke Jansen 

 

VACATURES 

Zoals jullie in de nieuws brief hebben kunnen lezen heeft Annemieke Jansen zich teruggetrokken voor een 

bestuursfunctie. Wij vinden dit jammer maar respecteren haar beslissing. Wij komen na de vakantie hierop 

terug. Zijn er echter leden en/of ouders welke belangstelling hebben om onze mooie vereniging te willen 

helpen besturen. Meld je dan aan bij de secretaris.  

 

Ook  zal er voor Tamara en Michiel vervanging gezocht moeten worden aangezien zij alsnog en ondanks 

diverse persoonlijke gesprekken besloten hebben per 1 september de vereniging te verlaten. Wij vinden dit 

jammer maar ook hierbij respecteren wij hun beslissing. 

Wij gaan zo snel mogelijk op zoek naar vervanging.  Mochten er  leden zijn met ideeën, geef ook die dan door 

aan de secretaris.   

 

LEDENADMINISTRATIE 

Bij het lid worden is een eenmalig inschrijfgeld van €5,- verschuldigd. Naast de verenigingscontributie is ook 

bondscontributie – voor de  KNGU- verschuldigd. Voor 2009 bedraagt deze per jaar €11,78 voor leden tot en 

met 15 jaar en €15,56 voor leden van 16 jaar en ouder. De verenigingscontributie bedraagt  €20,00 per 

kwartaal voor leden tot en met 15 jaar en €22,50 per kwartaal voor leden van 16 jaar en ouder. 

Voor de aerobic-, de spring- en de selectie- groepen bedraagt de contributie €27,50 per kwartaal. De betaling 

gebeurt per kwartaal via automatische incasso. Middels het aanmeldingsformulier machtigt u de vereniging de 

contributie te innen. 

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per einde van het kwartaal via de 

ledenadministratie . De opzeggingsbrief moet dan wel uiterlijk een maand voor afloop van het kwartaal in ons 

bezit zijn.  Brieven t.a.v : M. Heijmans Voorstraat 25 4033AB Lienden   

e-mail; wj.briggen@wxs.nl 

Ken je nog andere meisjes of jongens die het leuk vinden om te gymen neem ze dan eens mee voor een 

proefles 

  

Contact adressen 

Op de volgende pagina zijn alvast alle tijden weergegeven. Na de vakantie zullen wij een volledige lijst 

verspreiden met telefoonnummers en/of e-mail adressen van alle bestuursleden en leidsters.  
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        ILO tijden Gymzaal Lienden   

dag  tijd groep leiding opmerkingen 

  van tot     e-mail/ overig 

maandag 16.00 17.00 kleuters Anja de Leeuw / Wya van Beijnen 
 

 
17.00 19.00 selectie jongens vacant vervanging wordt gezocht 

 
17.45 19.00 selectie meisjes Mariëlle van Tuil 

 

 
19.00 20.00 aspirant heren vacant vervanging wordt gezocht 

 
19.00 20.00 dames Ellen van Kalkeren 

 

 
20.00 21.00 heren vacant vervanging wordt gezocht 

 
20.00 21.00 bodytraining  Magret Kotter 

 

      dinsdag 18.45 20.00 selectie dames Mariëlle van Tuil/Jorien Harteman  (vervanging van Corien Meijer) 

 
20.00 21.00 springgroep Mariëlle van Tuil/Jorien Harteman  (vervanging van Corien Meijer) 

 
21.00 22.00 volleybal Riet van Kuilenburg 

 

      woensdag 16.30 17.30 meisjes 1 Marlon van Ommeren 
 

 
17.30 18.30 meisjes 2 Marlon van Ommeren 

 

 
18.30 19.30 meisjes 3 Marlon van Ommeren 

 

      
donderdag 17.00 18.00 jongens 1 Miranda Heijmans 

voorlopig (vervanging wordt 
gezocht) 

 
18.00 19.00 jongens 2 vacant vervanging wordt gezocht 

 
18.00 19.00 dames groep Ellen van Kalkeren 

 

      zaterdag 8.00 11.00 selectie jongens vacant vervanging wordt gezocht 

 
9.30 12.00 selectie dames Mariëlle van Tuil/Jorien Harteman  (vervanging van Corien Meijer) 

 
11.30 13.30 selectie meisjes Mariëlle van Tuil 

 

              ILO tijden Gymzaal Ingen   

dag tijd groep leiding opmerkingen 

  van tot       

maandag 
     

      dinsdag 8.45 9.45 dames Gerrie Roest 
 

 
16.30 17.30 meisjes 2 Jorien Harteman 

 

 
17.30 18.30 meisjes 3 Jorien Harteman 

 

      woensdag 
     

      donderdag 15.30 16.30 kleuters Jorien Harteman voorlopig 

 
16.30 17.30 meisjes 1 Jorien Harteman voorlopig 

      vrijdag 
      


