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Kerstvakantie
Zaterdag 24 december is de laatste gymles van dit jaar. Daarna kan iedereen
lekker genieten van twee weken vakantie. We beginnen weer op
maandag 9 januari.

We wensen alle Vek-Wikkers
hele gezellige feestdagen en
een sportief en gezond 2017.
Jaarvergadering, datum alvast noteren
Op maandagavond 6 februari houden wij om 20.00 uur onze jaarvergadering
voor leden en donateurs in wijkcentrum en eetcafé de Bonte Veer, Wielewaal 1.
Je ontvangt nog een uitnodiging, maar misschien wil je de datum alvast noteren.
We sluiten de vergadering op tijd en gezellig af met een drankje.

Demo 1 april 2017
Volgend jaar kunnen alle jeugdgroepen zichzelf presenteren op de Vek-Wikdemomiddag. Hoe precies? Dat bepaalt de leiding in overleg met de kinderen.
Op zaterdagmiddag 1 april 2017 wordt het moment van de waarheid. Dan wordt
alles uit de kast gehaald voor een aantal sportieve, mooie en/of ludieke acts,
waarvan iedereen kan genieten.
Het bestuur heeft tot een jaarlijkse demomiddag besloten, omdat Vek-Wik sinds
een aantal jaren een recreatieve vereniging, zonder turnselectie is. Wij vinden
een demo beter bij de vereniging passen dan de onderlinge wedstrijden.
Vek-Wikkie diplomagymmen
Op zaterdag 11 en maandag 13 februari kunnen alle peuters en kleuters op voor
hun diploma 2017. Het diplomagymmen vindt plaats in de eigen les. De kinderen
doen vier onderdelen waarop ze beoordeeld worden met ‘super goed’, ‘heel
goed’, ‘goed’ of ‘nog even oefenen’. Toeschouwers zijn van harte welkom.
Uiteraard krijgen de deelnemers een uitnodiging.
Foto’s Sinterklaasmiddag
Op zondag 27 november bracht Sinterklaas met zeven Pieten een bezoek aan
Vek-Wik. Ze werden toegezongen door bijna zestig kindertjes die aan het einde
van de middag met een pietendiploma, iets lekkers en een cadeautje naar huis
gingen.
Het jaarlijkse Sinterklaasfeest in sporthal de Drecht kun je nog eens rustig
terugzien via de foto’s op onze website. Met dank aan fotograaf Ellen Kampen.
Naar het fotoalbum.
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Nieuwe vrijwilligerscoördinator, hulp blijft broodnodig
In onze zoektocht naar vrijwilligers hebben we iemand gevonden die de taak van
vrijwilligerscoördinator op zich wil nemen. Nel Olij gaat ons hierin bijstaan en
daar zijn we erg blij mee. Binnenkort kun je meer lezen over Nel op onze
website. Wil je ook iets betekenen voor Vek-Wik? Graag, want hulp is nog steeds
broodnodig. Is een bestuursfunctie misschien iets voor jou? Je kunt het zó leuk
en interessant maken als je zelf wilt. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je eraan wilt en
kunt besteden. We vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Wil je eens
vrijblijvend aanschuiven, bel of mail dan met voorzitter Esther Dol,
06 - 22 00 79 81 of voorzitter@vekwik.nl.
Opbrengst Grote Club Actie
De verkoop van Grote Club Actie loten heeft netto € 650,00 opgeleverd. We
hebben er nieuwe Vek-Wik T-shirts van besteld. Raul, Esra en Linde verkochten
de meeste loten en wonnen daarmee een cadeaubon. Iedereen enorm bedankt
voor het verkopen of kopen van een Vek-Wik GCA-lot.
Wil je weten of jouw lot gewonnen heeft, klik dan hier.
Opbrengst Deen Sponsoractie
Ook met de sponsoractie van Deen hebben we wat moois kunnen doen. De
opbrengst van € 957,61 wordt gebruikt voor klautermateriaal voor de kleuters.
Iedereen bedankt voor het sparen van de Deenmuntjes.
Op de foto vlnr: Harry (penningmeester), Raul, Deen manager, Puck, Esther
(voorzitter) en Holly.

Resultaat enquête
Omdat we graag wilden weten hoe tevreden onze leden zijn, hebben we een
enquête gehouden. We wilden er ook achter komen wat er zoals speelt binnen
onze vereniging en hoopten op extra vrijwilligers.
Het leverde in ieder geval een vrijwilligerscoördinator op en een hoop hulp
tijdens Sinterklaasfeest. Top!
De conclusie van de enquête lees je binnenkort op onze website.
Turnen voor dames iets voor jou?
Heeft turnen (nog steeds) jouw interesse? Dan kun je op woensdagavond van
18.45 tot 19.45 uur bij het turnuurtje voor dames terecht in de gymzaal van de
Zeevaartschool. Het maakt niet uit of je wel of niet geturnd hebt.
Ongeveer negen dames van verschillende leeftijden zijn wekelijks actief op balk,
brug, lange mat of sprong. Ieder op haar eigen niveau uiteraard. Het is een heel
gezellig uurtje! Wil je het turnen ook (weer) eens proberen, dan ben je van harte
welkom bij leidster Leni van der Pal.
Heb jij iets te melden? Of heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail ons via info@vekwik.nl.
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