NIEUWSBRIEF

Zondag 10 juni 2018

Beste lezer
In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over VTS GYM.
Sportieve groeten
VTS GYM

450e lid

VTS GYM is bijzonder fier om een 450ste lid te
kunnen inschrijven.
Het was al een tijdje geleden dat we dit aantal
nog eens haalden, maar dit cijfer stimuleert alle
vrijwilligers zeker om hun zeer gewaardeerde
inspanningen vol te houden.
Mede dank zij onze nieuwe afdeling OMNIA
stijgt onze turnkring dus opnieuw naar een
record ledenaantal.
Onze 450ste turner, Rune Op De Beeck van de
afdeling Kabouters, kreeg op de afgelopen
Brevettendag dan ook met veel plezier een klein
presentje overhandigd.

Gevonden kledij Gymgala

Na het Gymgala zijn er een aantal
kledingstukken blijven liggen in de kleedkamer
van de Ravotters. De gevonden kledij is te
bekijken via deze link.
Wie iets herkent, kan contact met ons
opnemen.

GDPR

Zoals je wellicht al gehoord hebt in de media, is
er een nieuwe wetgeving van kracht met
betrekking tot gegevensbeveiliging. Deze GDPR
(General Data Protection Regulation) of AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
is van kracht gegaan op 25 mei 2018.
Een uitgebreid overzicht van ons aangepast
beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op www.vtsgym.be/PrivacyVerklaring.pdf.
Uw persoonsgegevens of die van uw kind
worden verwerkt door VTS GYM voor
ledenbeheer en de organisatie van activiteiten
op basis van de contractuele relatie als gevolg
van uw inschrijving en voor direct marketing
(om u op de hoogte te houden van onze
activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd
belang om sport aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens of die van
uw kind verwerken, volstaat het ons dat mee te
delen op info@vts-gym.be.
Via dat adres kan u ook altijd vragen welke
gegevens wij van u of uw kind verwerken en ze
verbeteren of laten wissen. Wilt u geen
nieuwsbrief meer ontvangen van ons, dan kan
dat via deze link:
Uitschrijven uit de nieuwsbrief

Als u vragen heeft kan u ons altijd contacteren
via info@vts-gym.be.

1 meiviering

Wij kunnen tevreden terugblikken op een
succesvolle
deelname
aan
de
1
mei-activiteit op de markt.
Er was ontzettend veel volk op deze mooie,
zonnige dag. Els, Kim en Ellen hadden dan ook
hun handen vol om iedereen te bedienen want
de flessen cava verkochten als zoete broodjes!

Wedstrijd Tumbling C en DMT B/C/I

Op 5 mei ging het Vlaams kampioenschap
tumbling C door in Mechelen. Met 9 gymnasten
zakten we af naar de sporthal. Jolien was spijtig
genoeg gekwetst en kon dus niet deelnemen.
De resultaten waren alvast super. Jitse werd
Vlaams kampioen in zijn reeks en Dante haalde
een derde plaats.
Hierbij de resultaten:
e

Lien: 22 plaats (spijtig genoeg een nulsprong
uitgevoerd, want je mag geen 2x hetzelfde
e
e
springen), Jentel: 9 plaats, Chrissy: 15 plaats,
e
e
e
Sinne: 12 plaats, Fleur: 17 plaats, Jarne: 5
plaats, Amien: 10e plaats.
Bij de dubbelminitrampoline wisten 6
gymnasten zich te selecteren voor de Vlaamse

kampioenschappen.
De resultaten waren als volgt:
BILICAN Taha
BRASPENNINCX Joppe
DUTHOO Matz
VANDERVOORT Jesse
VAN DE VOORDE Caisey
VAN DE VOORDE Chrissy

I-niveau
C-niveau
C-niveau
B-niveau
C-niveau
C-niveau

80,60
81,30
81,70
85,80
45,90
82,80

Brevettendag Kabouters en Kleuters

23 Kabouters en 28 Kleuters lieten zaterdag 26
mei zien wat ze tijdens dit turnseizoen geleerd
hebben.
Ouders, grootouders... ervoeren
turnpret van onze gymnasten.

mee

de

Elke gymnast kon zijn turnvaardigheden aan
verschillende toestellen laten zien en zo een
gouden, zilveren of bronzen brevet verdienen.
Bij de Kabouters werden er 11 zilveren en 12
bronzen brevetten verdiend terwijl er 13
gouden en 15 zilveren werden uitgedeeld bij de
Kleuters.
Iedereen heeft enorm zijn best gedaan. Een
dikke proficiat aan alle kinderen en trainers voor
hun inzet, enthousiasme én mooie resultaten.
Onze vereniging kon opnieuw een beroep doen
op heel wat enthousiaste (vrijwillige)
medewerkers.
De foto’s zijn hier beschikbaar.

Belgisch kampioenschap DMT B

Jesse eindigde als 4de op de Vlaamse
kampioenschappen en verzekerde hierdoor
voor het tweede jaar op rij een plaats voor de
finale.
Ondanks een minder goede landing na één van
de sprongen, behaalde Jesse een mooi resultaat
van 77,00 punten. Proficiat!
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