
 

NIEUWSBRIEF  

  

Woensdag 07 november 2018 

    

Beste lezer 

In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM. 

Sportieve groeten 

VTS GYM 

    

Ontbijtmanden  

  

 

 

Super! 

Veel! 

Amai, ge moogt dat nog doen! 

Mooi gepresenteerd! 

Het zijn maar enkele van de vele felicitaties die 
we kregen voor onze ontbijtmanden die we op 
21 oktober aan huis leverden bij onze kopers. 

Het gaf een goed gevoel. Vooral omdat we zelf 
bij de voorbereiding al dat “gymnaestrada-
gevoel” hadden. 

Met zijn allen, samen, naar hetzelfde doel 
toewerken ... Dat is wat we moeten bereiken. 

En bereikt hebben we het: we verkochten maar 
liefst een kleine 600 ontbijtmanden. Bedankt 
verkopers, maar ook een dikke merci aan alle 
mensen die ons steunden en aan de sponsors die 
er mee voor zorgden dat deze actie een groot 
succes was. En bedankt aan iedereen die 
zaterdagavond en/of zondagochtend kwam 
meehelpen! 

  

  



    

Kaderweekend  

    

 

VTS GYM heeft dit jaar met 8 trainers, hulptrainers en bestuursleden deelgenomen aan het Kaderweekend 
georganiseerd door Gymfed. Zowat alle aspecten kwamen aan bod in de gevolgde sessies: methodiek, gebruik 
van materiaal, (online) communicatie, kleuterturnen, krachttraining, tumbling, seniorengym, innovatie binnen 
de gymnastiek, … 

Iedereen heeft zeker een aantal nieuwigheden opgepikt die kunnen toegepast worden tijdens de trainingen en 
bestuursactiviteiten. 

  

  

    

Megabounce  

    

 

De training van de tumblingploeg zag er op 
25/10/2018 iets anders uit dan normaal. We 
hadden namelijk het trampolinepark 
Megabounce geboekt om onze tumblers de kans 
te geven om een aantal oefeningen te trainen 
met andere toestellen. 

Zowel klein als groot kon zich uitleven op de 
verschillende trampolines, klim- en 
klautertoestellen en valputten. 

Iedereen was moe op het einde van de avond 
maar we gaan zeker nog eens terug! 

  

  

  

 

 

 

 

  



Jaarmarktschep  

    

 

Op 29/10/2018 ging de jaarlijkse jaarmarktschep 
van VTS door. 

Dit jaar kwamen een 350-tal hongerigen 
genieten van een lekkere portie schep of vol-au-
vent. 

Het bedienen van zoveel eters is enkel mogelijk 
dankzij de inzet van tal van medewerkers. Heel 
veel dank aan onze vrijwilligers!!! 

Dit was weerom een succesvolle editie. Wij 
kijken al uit naar volgend jaar om met een 
heleboel vrijwillige medewerkers de 
jaarmarktbezoekers van spijs en drank te 
voorzien. 

  

  

    

Koppeling klantenkaart Decathlon  

    

 

Al onze leden kunnen hun Decathlon klantenkaart koppelen aan de clubkaart van VTS GYM Willebroek. 

Hoe ga je te werk? 

Doe dit online door op volgende link te klikken: 

http://bit.ly/linkklantenkaart 

In het veld “Aan welke clubkaart wenst u te koppelen?” dient “VTS Willebroek – Fitness 2090807321956” 
ingevuld te worden. 

Het koppelen van de klantenkaart van het lid en de moederkaart dient jaarlijks te worden vernieuwd om een 
goede werking te garanderen. 

Wat brengt dit op voor de club? 

Bij elke aankoop krijgt u uw punten op uw klantenkaart. Daarnaast wordt de helft van de punten op de clubkaart 
van VTS gestort. Deze punten kunnen wij vervolgens gebruiken voor de aankoop van turnmateriaal, kledij, … 

Wat brengt dit op voor jou? 

Leden die zich voor de eerste keer linken ontvangen tot 15/12/2018 een welcome pack van 400 punten op hun 
persoonlijke klantenkaart. Dit betekent dus een bon van €6 dat je mag spenderen in elke Decathlonwinkel en 
via de Decathlon webshop. 

http://bit.ly/linkklantenkaart


Alvast bedankt voor jullie steun! 

    

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 
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