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Welkom als lid van Gymnastiekvereniging Ommoord
Wij zijn blij u als lid van onze gymnastiekvereniging te mogen verwelkomen en hopen dat u of uw kind een
sportieve en gezellige tijd tegemoet gaat!
Met deze brief willen wij u informeren over de huisregels en aandachtspunten van onze vereniging.
 Tijdens de schoolvakanties zijn er geen turnlessen.
De groep conditie sport en spel op woensdagavond gaat tijdens de schoolvakanties (behalve de zomeren kerstvakantie) in principe gewoon door. Oscar zal u laten weten wanneer de les niet door zal gaan.
 Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders blijven kijken tijdens de lessen. Dit leidt de turnsters af
van hun oefeningen, waarvoor altijd alle concentratie nodig is!
 Omdat bij het voorbereiden van de lessen rekening wordt gehouden met het aantal deelnemers is het
van belang dat u zich bij de leiding afmeldt wanneer u bent verhinderd. U kunt bellen/mailen naar:
 Recreatie turnen maandag: Nathalie: 06-23948114/ ajnlalkens@hotmail.com
 Recreatie turnen woensdag:
Leanne: 06-38028986 / leanneoosterlaan@gmail.com
Nicole: 06-25293699 niwe0112@gmail.com
 Wedstrijd- en selectiegroep: Carola: 06-23146078/ carola@gvommoord.nl
 De onderlinge wedstrijden horen bij het sportaanbod van onze vereniging en zijn bedoeld voor onze
jeugdleden. Zij kunnen daarbij aan ouders en jury laten zien wat zij al kunnen. We gaan er dan ook
van uit dat iedereen hieraan deelneemt!
 Deelname aan de turncompetitie is verplicht voor selectieleden en leden van de wedstrijdgroep.
 De recreatieleden turnen volgens het Gymmie-systeem: een methodische opbouw voor
turnonderdelen, waarbij tussentijdse stappen worden beloond via Gymmies. Deze Gymmies kunnen zij
verzamelen in een verzamelband die de kinderen krijgen.
 Voor de contributie ontvangt u twee maal per jaar (in september en februari) een rekening. U kunt er
ook voor kiezen om de contributie automatisch van uw rekening af te laten schrijven. Wanneer u
hiervoor kiest, krijgt u een korting van € 5,-- op jaarbasis. Een machtigingsformulier treft u ook in deze
envelop aan.
 Eenmaal per jaar organiseren wij een algemene ledenvergadering. Uw aanwezigheid hierbij wordt zeer
op prijs gesteld!
 Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u bij bepaalde activiteiten zou willen helpen. Wij hebben
uw hulp nodig, want alleen kunnen wij het niet!
 Wij proberen jaarlijks voor onze jeugdleden vanaf 8 jaar een turnkamp te organiseren.
 Op de bijgevoegde jaarkalender vindt u alle vakanties, wedstrijden en overige belangrijke data in één
overzicht.
 Recreatieleden kunnen een verenigingspakje bestellen. Het pakje is te bestellen bij
Tema Turn; een link is te vinden op onze website www.gvommoord.nl; onder ‘Onze
lessen’ en vervolgens onder ‘lid worden’. Voor leden van de wedstrijdgroep is dit
pakje verplicht.
 Voor meer informatie en het laatste nieuws over Gymnastiek Vereniging Ommoord
en haar lessen en activiteiten kunt u altijd terecht op onze website:
www.gvommoord.nl.

