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Oktober alweer. Als ik tijdens dat ik dit
stukje tik naar buiten kijk, kan ik dat
haast niet geloven vanwege het mooie
weer dat wij hebben. Half oktober en nog
steeds boven de 20 graden, heerlijk. Ook
voor de sporters onder ons. Want met dit
weer trekt het meer om naar buiten te
gaan dan wanneer het regent en stormt.
Dan blijven de meeste mensen toch liever
bij de kachel, tenminste zo vergaat het
mij wel!
De lessen zijn weer volop begonnen. We
betreuren het dat ons streetdance groepje een uur moest inleveren door te weinig
leden. Zij vormen nu met elkaar één
groep waar alle leeftijden bij elkaar in
zitten. Daar zitten zowel voor- als nadelen aan, maar ik geloof dat Romy de lessen zo divers geeft dat zowel de groten
als de kleintjes allemaal geïnspireerd
worden. Loop even bij Romy of een van
ons bestuur aan mocht u vernemen dat
dit anders is. Bij de gymgroepen is er een
uurtje bij gekomen. Deze groepen hebben een mooie groei laten zien het laatste jaar, waardoor de groepen zelf en de
leeftijdsverschillen in de groepen te groot
werden. Daarom hebben we besloten een
groep toe te voegen.

Mee te denken met leden. Voor een
krachtige vereniging met toekomstperspectief is een vereniging nodig waarin
alle leden kunnen meedoen en meebeslissen. Het sleutelwoord hierbij is
‘verbinden’. Verbindingen leggen zodat
besluiten in het bestuur transparant blijven en in overleg met de leden worden
uitgevoerd. En verbindingen leggen zodat
dit een toegankelijke vereniging wordt
waar leden op eenvoudige wijze kunnen
meedoen aan activiteiten en meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk
zijn. Mogen jullie dit als leden anders
ervaren, of als er ideeën en opmerkingen
zijn om ons als vereniging ook in de toekomst sterk te laten blijven, schroomt u
dan niet dit mee te delen aan het bestuur. Ook zouden we het leuk vinden dat
er meer input in het VIOS Nieuws zou
komen. Misschien dat een van de leden of
ouders/verzorgers iets weet of een stukje
zou willen schrijven voor ons?

Verderop in het VIOS Nieuws heb ik het
nog even over de acties en sponsoring
die we hebben gehad en wat de opbrengsten daarvan zijn geweest. Ik denk dat
we al dicht bij het bedrag zitten die we
voor de tumblingbaan/airtrack gaan uitgeven!!!! Dit was het weer voor nu. Veel
Verderop in het VIOS Nieuws wordt dit lees en sport plezier.
verder uitgelicht. We proberen als vereniging zo transparant mogelijk te zijn.
Wendy Spreen, penningmeester GVVIOS
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Voor al uw soorten transport!
Wigchers Int. Transport b.v.
Maatschappijweg 12
7848 AM Schoonoord
T: 0591 - 381304
F: 0591 - 382450
E: info@wigchers.nl
W: www.wigchers.nl

Boezen
Tramstraat 17 7848 BG Schoonoord tel: 392310
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00—20:00 uur
zaterdag 08:00—20:00 uur
zondag 09:00—18:00 uur

Iedere zaterdag tot 20:00 uur geopend
Ook zondag open!
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Dankbaar
samen bouwen aan een welvarend en duurzaam verenigingsleven
Verenigingen, stichtingen en clubs in sport en cultuur
hebben het in deze tijd niet makkelijk. Ze kampen
met teruglopende bijdragen van lokale overheden,
teruglopende ledenaantallen en een gebrek aan vrijwilligers en goede bestuurders. En dat terwijl verenigingen en stichtingen, juist in deze tijd, een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Ze vormen een
onmisbare rol in de leefomgeving van mensen. Het
verenigingsleven zorgt voor meer sociale cohesie en
een meer tolerante samenleving. Ook worden er talenten ontdekt en klaargestoomd voor de top. Ben je
bij een vereniging of club aangesloten, dan wil je ergens aan meedoen. Ieder lid doet mee. Maar meedoen doe je niet alleen, dat doe je samen. Ook het
realiseren van doelen en ambities van een vereniging,
pak je samen aan.
Als Rabobank staan we midden in de samenleving en
dragen we graag bij aan de ontwikkeling van die samenleving. Dat doen we onder andere met onze
sponsoractiviteiten. In de sport en in de culturele sector. Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in
sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het
werkgebied van Rabobank Emmen-Coevorden bruist
het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren.
Het ondersteunen van lokale projecten is een van de
manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Agenda GV VIOS 2016

De voorwaarde is wel dat de vereniging of stichting
bij onze bank bankiert. Onze leden beslissen hoe de
totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd,
waarin het binnenhalen van financiële middelen
steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra
stimulans om dromen te laten uitkomen. Tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Emmen-Coevorden hun stem uitbrengen op
de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm
hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting
uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging
of stichting ontvangt. Verenigingen en stichtingen
konden zich tot 11 mei 2018 inschrijven.
Hoe werkt de Clubkas Campagne?
Rabobank Emmen-Coevorden stelt voor 2018
€ 100.000,- (incl. BTW en schenkingsrecht) beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de
verenigingen en stichtingen die deelnemen. De leden
die vóór 1 mei 2018 lid zijn ontvangen drie stemmen.
Op die manier beslissen leden van onze bank mee in
de verdeling van het beschikbaar gestelde budget.
(bron: www.rabobank.nl)

Tot onze vreugde bleken de leden van de Rabobank
ons een warm hart toe te dragen, want we hebben
een bedrag van maar liefst € 786,58 mogen ontvangen!!! Dit samen met het geld uit het donatiefonds
(zie informatie verderop in het Viosnieuws) die we
Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?
vorig jaar december hebben aangevraagd (goed voor
Jaarlijks stelt onze bank een deel van de winst, het € 500,=) komt de totale sponsoring van de Rabobank
coöperatief dividend, beschikbaar als extra onder- op € 1286,58!!! Dit is al de helft van het bedrag die
steuning aan het lokale verenigingsleven.
we gaan spenderen aan de Airtrack die de gebruikt
kan worden bij de gymgroepen.
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Drogisterij-Kadoshop
Tramstraat 15 Schoonoord
0591 381908
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Dankbaar 2
Fijn dat de Rabobank verenigingen sponsort en we
zijn natuurlijk heel dankbaar, maar het allerfijnst zijn
toch wel onze leden die alle jaren trouw aan de acties
meewerken die wij voor hen verzinnen. Of sponsoren
die vanaf de zijlijn ons een warm hart toe dragen,
denkend aan Administratie- en Adviesbureau Gerbers
(sponsoring € 150,=); ondernemers Schoonoord die
de prijsjes beschikbaar stellen voor de verloting bij
het Viosfeestje (opbrengst 2017 € 384,= en in 2018
€ 495,=); donateurs en de ondernemers die een reclamebord in de sporthal hebben hangen.

Dankbaar, dankbaar, dankbaar!!!!!
Als bestuur denken we nu met alle bedragen samen
al een mooi eind op weg te zijn om een tumblingbaan
(airtrack voor de kenners) te kunnen aanschaffen. We
hopen deze voor de kerstvakantie nog in ons bezit te
hebben, zodat we misschien nog een demonstratie
voor ouders/familieleden en vrienden/kennissen kunnen laten zien.

Doe-Mee-Pas
De Doe-Mee-Pas is een pas waarmee inwoners gratis
lid kunnen worden van één of meerdere sport- of culturele verenigingen. De enige voorwaarde voor het
gebruik van deze pas is dat de gebruiker afhankelijk
is van een inkomen rond het sociaal minimum. De
Doe-Mee-Pas kan worden gebruikt voor meer dan één
vereniging. Het gemiddelde bedrag voor lidmaatschap
is € 200. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met
de gemeente of de opbouwwerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. De opbouwwerker in Schoonoord is op woensdag en donderdag in het dorpshuis in
Schoonoord.

Informatie voor 18-64
jarigen
Woont u in de gemeente
Coevorden, bent u tussen de 18 en 64 jaar en heeft
u een (gezamenlijk) inkomen van maximaal 110%
van het sociaal minimum? Dan komt u in aanmerking
voor de Doe-Mee-Pas. Deze kunt u aanvragen via https://www.coevorden.nl

Inkomensgrens
Het voor u geldende sociaal minimum is afhankelijk
van uw situatie. De volgende bedragen gelden (het
gaat om NETTO bedragen per maand):
Als u van de gemeente een Doe-Mee-Pas heeft gekreGehuwd € 1.559,05
gen levert u die in bij de vereniging waar u lid van 
Alleenstaand/Alleenstaande ouder € 1.091,33
wilt worden. Zij vragen vervolgens toestemming aan 
de gemeente en kunnen daarna de rekeningen rechtstreeks naar ons sturen.
Informatie 65+
Woont u in de gemeente Coevorden, bent u ouder
dan 65 jaar en heeft u een (gezamenlijk) inkomen
Informatie voor ouders van kinderen
Alle kinderen uit gezinnen in de gemeente Coevorden van maximaal 110% van het sociaal minimum? Dan
die afhankelijk zijn van een inkomen rond het sociaal komt u in aanmerking voor de Doe-Mee-Pas. Deze
minimum ontvangen de Doe-Mee-Pas. Heeft u een kunt u via https://www.coevorden.nl
inkomen rond het sociaal minimum en heeft uw kind
geen pas ontvangen? U kunt de pas aanvragen via
Inkomensgrens
https://www.coevorden.nl
Het voor u geldende sociaal minimum is afhankelijk
Inkomensgrens
Het voor u geldende sociaal minimum is afhankelijk
van uw situatie. Voor ouders gelden de volgende bedragen (het gaat om NETTO bedragen per maand):

Gehuwd € 1.559,05

Alleenstaande ouder € 1.091,33

van uw situatie. Voor 65-plussers gelden de volgende
bedragen (het gaat om NETTO bedragen per maand):

Gehuwd € 1.677,98

Alleenstaand € 1.227,03
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Café/Rest./Zaal De Haven

* groot terras

* karaoke

* grootbeeld

* diverse bieren

* biljart

* menu’s

* plate-service

* diverse snacks

Ook verzorgen wij:
bruiloften, personeelsfeesten en andere avonden,
thema-avonden, steengrillen, barbecue,
oud-hollandse spelen, koffietafels (tot 250 personen)
Vraag vrijblijvend een prijsopgave
Tot ziens bij Jans en Marjan, Havenstraat 3, Schoonoord
tel. 0591—381219; fax 0591-387416; www.dehavenschoonoord.nl

www.slagerij-knol.nl
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De laatste lessen van het seizoen
Het is alweer een tijdje geleden, maar we willen toch nog even terugkomen op de laatste lessen voor de zomervakantie. Traditiegetrouw zijn dit geen normale lessen. Bij de gym wordt altijd iets bijzonders gedaan.
Meestal huren we dan een tumblingbaan en zo gebeurde dat ook deze keer. Dit is altijd weer een groot succes. Hopelijk kunnen we volgend jaar wat vaker een bijzondere les geven op onze eigen tumblingbaan…..

De dinsdagmiddag groep van Frits, de Sport-fit dames gaan elk jaar volgens traditie naar de Oude Boeren
Herberg op het openluchtmuseum om het seizoen af te sluiten.

Gezelligheid op het terras
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De dames van de Body-fit hadden dit jaar besloten te gaan wandelen en na afloop koffie met wat lekkers bij
de kantine van KSC. Ook dit was erg gezellig. Enkele fanatiekelingen hebben toen besloten om het wandelen
zelfs in de zomervakantie door te gaan zetten.

De GROTE Clubactie
Als vereniging is het moeilijk om een leuke actie te
bedenken waarmee we de clubkas kunnen spekken.
Dankzij
het
grote
succes
van
vorig
jaar
(€ 436,10) hebben we dit jaar ook weer besloten mee
te doen aan de Grote Clubactie.
Door een afnemend ledenaantal bij de Streetdance en
een extra groep bij de gymnastiek krijgen we het dit
jaar financieel een beetje lastiger dan voorgaande
jaren. Vios is voor het grootste deel afhankelijk van
lidmaatschapsgelden. Daarnaast zijn er een paar
sponsoren en donateurs. Omdat we de lidmaatschapsgelden zo laag mogelijk willen houden, zijn
acties als de Grote Clubactie belangrijk om te blijven
bestaan. Het helpt de vereniging om aantrekkelijk te
zijn, doordat er van deze acties nieuwe materialen
gekocht kan worden. Door de aanschaf van nieuwe
materialen worden de lessen steeds leuker en
brengen we het niveau van de vereniging omhoog.
Zoals veel leden weten zijn we aan het sparen voor
een eigen tumblingbaan/airtrack. Met het geld dat we
vorig jaar bij elkaar gespaard hebben en misschien
dit jaar ophalen, komen we een heel eind!!!
Alle leden krijgen weer een lotenboekje mee. Ook dit
jaar is er gekozen voor de methode eenmalige machtiging uit veiligheidsoverwegingen.

Hierop geven kopers toestemming voor een eenmalige machtiging van afschrijving van €3,= van hun rekening, dus hoeven kinderen niet met geld over
straat. De loten mogen vanaf zaterdag 15 september
verkocht worden. Deur-aan-deur verkopen is echt
bikkelen. Niet iedereen is thuis of wil de deur opendoen. Dat is niet altijd even motiverend voor onze,
vrij jonge, doelgroep. Daarom wordt er dit jaar aan
de 3 beste verkopers een prijsje uitgereikt!!! We hopen dat iedereen weer net zo zijn best doet als vorig
jaar!!
Op 22 november sluit de invoer van de lotenkoper
met eenmalige machtiging. Graag zou ik een anderhalve week ervoor de laatste lotenboekjes willen ontvangen. Zodat ik ruim de tijd heb om alle machtigingen in te voeren. Mocht er onverhoopt iets mis gaan
heb ik daarbij nog tijd om dit te herstellen, zodat we
geen inkomsten mis lopen.
Dus graag de boekjes inleveren voor 10 november!!!
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GV VIOS Schoonoord
ONS AANBOD!!
Dinsdag
14.30-15.30 uur Sportfit
15.45-16.30 uur Gym vanaf groep 1 t/m 2 (3)
16.30-17.30 uur Gym vanaf groep 3 t/m 4 (5)
17.30-18.30 uur Springgroep
(geselecteerd door leiding)
18.30-19.30 uur Gym vanaf groep 5 en hoger
19.30-20.30 uur Body-fit

Agenda GV VIOS 2016
Donderdag
16.45-17.45 uur Streetdance team
20.00-22.00 uur Recreatief volleybal

En weet je wat zo leuk is bij alle bovenstaande lessen
mag je 2 x GRATIS en helemaal vrijblijvend meedoen !!
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Administratie– en adviesbureau Gerbers
voor: administraties en rapportages in landbouw en MKB
belastingaangiftes particulieren
Slenerweg 88, 7848 AK SCHOONOORD
tel.: 0591-381491 / 06-53129854
email: info@administratie-gerbers.nl
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5 vragen aan…..
In iedere VIOS-nieuws worden vragen gesteld aan
mensen die op de een of andere manier betrokken
zijn bij GV VIOS. Deze keer worden de vragen gesteld
aan:

1. Wie ben je en waar kom je vandaan? Naar welke
school ga je en in welke klas zit je?
Dylan: ik ben 9 jaar en woon in Schoonoord en zit in
groep 5 van de Slagkrooie.
Jayden: ik ben ook 9 jaar en zit ook in groep 5 van de
Slagkrooie.
2. Wat doe je bij VIOS?
Dylan: ik zit op de gewone gym en de springroep.
Jayden: en ik zit ook op de gym en de springgroep.
3. Heb je ook een opleiding of activiteiten gedaan op
het gebied van gym/turnen?
Dylan/Jayden: nee, wij zitten nog op de basisschool.
4. Doe je ook aan andere sporten?
Dylan/Jayden: wij moesten eerst ons zwemdiploma
halen (Dylan AB gehaald / Jayden ABC gehaald)
voordat wij op een sport mochten .. dus deze 2 uur
gym per week dat is onze sport.

Dylan en Jayden Dillerop

Heb je wat leuks of grappigs beleefd tijdens
de gym of streetdance?
Dan is het natuurlijk leuk om dat met de andere leden te delen!!
Maak er een mooi verhaaltje van voor in het
volgende Vios nieuws (editie december).
Of heb je gewoon een goeie mop of lekker receptje
die zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Zet bij jouw stukje even je naam en leeftijd en
wat je doet binnen GV Vios.
Jouw bijdrage kun je mailen naar;
hummeltjes1906@kpnmail.nl of
in de bus gooien bij oude molenstraat 15

5. Wat vind je het leukste om te doen bij VIOS?
Dylan: ik vind het spel na de les leuk (tikkertje of vrij
spelen of andere opdracht).
Jayden: ik vind het wandrek/klimrek het leukste.

Pagina 12

Klus– en Onderhoudsbedrijf
Van Loon
Havenstraat 10
7848 AA Schoonoord
tel. 0591—381964
mob. 06-22170680

Voor al uw klussen in en om de woning
schilderen / behangen
electra / water
laminaat / parket
tegelzetten / sanitair

timmerwerkzaamheden
aanleg bestrating
EPDM dakbedekking
enz…...

Loop eens binnen of bel voor een afspraak
Tramstraat hoek Oude Molenstraat
Tel.: 0591—381 691
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5 vragen
aan…..
Recept
van Tina: wat eten we vandaag?
Ovenschotel met zoete aardappel en zwarte bonen

15 minuten voorbereiding
15 –20 min. oventijd
4 personen

Ingrediënten:
800 gr zoete aardappels
2 tl. Komijnpoeder
5 stengels lente-ui in ringetjes
1 tl. Kurkuma
1 stazak zwarte bonen, 225 gr
1 tl. Korianderpoeder
150 gr mais, uitgelekt
150 gr geraspte Cheddar kaas
200 gr cherrytomaten
zeezout
zwarte peper
bakolijfolie
handje verse platte peterselie/koriander

1. Verwarm de oven voor op 200 graden en vet een ovenschaal licht in met bakolie.
2. Schil de zoete aardappels en snijd ze in kleine blokjes. Kook 5 minuten voor in kokend water en giet af.
3. Verhit een hapjespan en bak de blokjes zoete aardappel 5 minuten in 2 el bakolie met de lente-ui, zout,
komijn, kurkuma, koriander en een snufje zwarte peper. Roer als laatste de zwarte bonen (zo uit de stazak)
en maïs erdoor met de helft van de geraspte kaas.
4. Schep alles over in een ovenschaal en strooi de andere helft van de geraspte kaas erover. Zet 15 – 20
minuten in de oven tot de zoete aardappel helemaal gaar is en de kaas goudbruin is gekleurd.
5. Snijd in de tussentijd de cherrytomaten in kwarten en hak de peterselie/koriander grof.
6. Haal de schaal uit de oven en garneer met de cherrytomaten en peterselie. Serveer direct.

Kleuren maar!

Wist u dat…..
……de gymvereniging VIOS een volleybalgroep
heeft?
……dit een hele leuke groep is?
……zij altijd trainen op de donderdag van
20-22 uur?
……zij het bij DAS stratenvolleybal heeeel
goed doen?
……volleybal leuk is voor jong en oud?
……zij hopen dat er meer leden bij komen?
Als u dit allemaal nu niet wist, maar wel heel leuk
zou vinden! Kom dan donderdags naar de
sporthal en kom mee trainen.
( De eerste 2x is gratis)
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VIOS Nieuws
Officieel orgaan van de gymnastiek– en sportvereniging VIOS te Schoonoord

Algemene informatie
Bestuur
Voorzitter

vacant

Secretaris

Karla Knol, Ellertstraat 5, 7848 AT Schoonoord

Penningmeester

Wendy Spreen, Slenerweg 17, 7848 AD Schoonoord
bankrek. NL40Rabo0359262406 t.n.v. gymnastiekvereniging VIOS Schoonoord

Leden

Tina Weggen, Ellertstraat 7, 7848 AT Schoonoord
Agnes Hummel, Oude Molenstraat 15, 7848 BM Schoonoord
Lisanne Kootstra, Ringstraat 39, 7848 BV Schoonoord
Margreet Smit, Tramstraat 20, 7848 BK Schoonoord

Contact

Gymnastiek– en
sportvereniging
VIOS Schoonoord
Vooruit Is Ons Streven
Opgericht 1 juni 1952

Emailadres

gvvios@hotmail.com

Website

www.gvvios.nl

Leiding
Gymnastiek

Hilda Zeeman met assistenten: Mirthe v.d. Werf en Laura Smit

Sport-fit & body-fit Frits Slagter
Streetdance

Romy Haandrikman

Lesrooster
dinsdag

donderdag

Locatie

13.30-14.30 uur

sport-fit

14.30-15.30 uur

body-fit

15.45-16.30 uur

gym (vanaf 3 jaar t/m 5 jaar)

16.30-17.30 uur

gym (6 jaar en ouder)

17.30-18.30 uur

springgroep

18.30-19.30 uur

gym 3

14.30-15.30 uur

sport-fit

16.30-17.30 uur

streetdance

20.00-22.00 uur

recreatief volleybal

Sporthal Schoonoord, Sportparklaan, 7848 BA Schoonoord, tel.: 381620

Contributie inclusief verzekering
Gym vanaf 3 jaar t/m 5 jaar

€ 10,65 per maand

Gym 6 jaar en ouder

€ 12,68 per maand

Gym groep 2 en springgroep

€ 22,82 per maand

Gym of springgroep (16 jaar en ouder)

€ 15,72 per maand

Sport-fit of body-fit

€ 15,72 per maand

Sport-fit en body-fit (2x/week)

€ 25,86 per maand

Streetdance team 1 (geboren 2007 of jonger)

€ 12,68 per maand

Streetdance team 2 (geboren 2006 of ouder)

€ 12,68 per maand

Recreatief volleybal

€ 10,14 per maand

De contributie dient maandelijks automatisch voldaan te worden op bankrekeningnummer
NL40Rabo0359262406 t.n.v. gymnastiekvereniging VIOS te Schoonoord.
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,=.
De regels bij het niet nakomen van het betalen van de contributie zijn:



het lid ontvangt na 3 maanden een herinnering met het te betalen bedrag, vermeerderd met
€ 2,25 wanneer niet tijdig wordt betaald;





wanneer na een half jaar nog niet is betaald, wordt het bedrag vermeerderd met € 11,50;
het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd wanneer na een jaar nog niet is betaald.
opzeggen kan alleen per 1 juli of per 1 januari

De tribune is gesloten tijdens de lessen. Ouders/verzorgers van de kleutergroep kunnen na overleg
met de leiding plaatsnemen op de tribune. Van hen wordt verwacht dat zij geen overlast veroorzaken
of de lessen op een andere manier nadelig beïnvloeden.

