
 

NIEUWSBRIEF  
 

woensdag 17 mei 2017 
  
  
 
Beste lezer 
 
Graag sturen wij u een eerste nieuwsbrief van VTS GYM. In deze editie zit nog een beetje “oud” nieuws, maar vanaf 
nu zal u op regelmatige basis een berichtje in uw postvak krijgen. 
 
Sportieve groeten 
 
VTS GYM 

 
  
Wafelverkoop was succes  
  

 

Een dikke merci aan alle verkopers en aan iedereen die mee 
zorgde voor een vlotte verdeling van de verkochte 
wafels/paaseitjes, en niet in het minst natuurlijk aan de kopers. 
 
Tot volgend jaar! 

  
  
  
Kampioenenviering Willebroek  
  

 

De afdeling Urban Dance onder leiding van Naomi Boogh 
verzorgde een gesmaakt optreden voor het talrijk opgekomen 
publiek op 4 februari. 
 
Jitse Marivoet van de afdeling turners en tumbling werd 
gehuldigd als Vlaams Kampioen tumbling categorie C. 

 

  
  
  
Nieuwe VTS GYM-kledij  
  



 

De werkgroep communicatie is al geruime tijd aan het werk om 
de communicatie van VTS GYM te moderniseren.  

Daar hoorde een nieuw logo en tegelijk ook nieuwe kledij bij. 
Naast een nieuwe trainer en t-shirt is er nu ook een hoodie te 
verkrijgen met het nieuwe logo.  

Dit was geen gemakkelijke klus maar we zijn blij met het 
resultaat! 

 
  
  
  
VTS GYMGALA was groot succes  
  

 

Het 96 ste Gymgala van VTS GYM was alweer een schot in de 
roos. Bijna 1000 toeschouwers konden genieten van het 
spektakel én van de bekendmaking van het nieuwe logo en de 
nieuwe kledij. 
 
De foto’s vind je hier. 

  
  
  
Verslag wedstrijden tumbling  
  

 

In bijlage vindt u een verslag van de voorbije wedstrijden 
tumbling. 

Zoals u zal kunnen lezen, mag VTS GYM best fier zijn op haar 
gymnasten. 

 

  
  
  
Trampolineploeg is goed bezig  
  

https://plus.google.com/photos/109196800011823158184/album/6411789626332559921?authkey=CLv2vffLh8-bXA


 

Onze trampolineploeg heeft een prachtig wedstrijdseizoen 
achter de rug. Jesse zorgde zelfs voor de allereerste selectie voor 
het Belgisch kampioenschap dubbelminitrampoline, een primeur 
voor onze club, met dan aan trainer Rachid! 

  
  
  
Korting voor VTS GYM-leden  
  

 

Met de promocode VTSGYM krijgen alle leden van onze club via 
de webshop van onze sponsor iSport11 (www.isport11.be) een 
korting van 10% op de merken Jako, Hummel en Patrick.  
 
De prijzen op de webshop zijn al met 40% korting en al onze 
leden krijgen dus nog eens 10% extra korting! 

  
VTS GYM Willebroek 

 

E. Anseelestraat 120 
2830 Willebroek 

 
secretaris Els Petit: 0478 99 18 22 

Uitschrijven uit deze nieuwsbrief 
 

secretariaat@vts-gym.be 
www.vts-gym.be 

www.facebook.com/VTSGym/ 
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