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Oktober2020

Nieuws
Hallo allemaal
Nog steeds bevinden we ons bij verschijnen van dit VIOS Nieuws in een COVID-19
situatie. Na de intelligente Lock-down werden de regels per 1 juli voor de binnensporten versoepeld.
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Wij moeten ons houden aan het protocol ‘verantwoord sporten’ te vinden op de
NOC*NSF-site. Deze zal door ons met regelmaat gecheckt worden op veranderingen.
Nu de herfst voor de deur staat en het weer al zo veranderd is, zijn we heel blij
dat we weer fijn binnen kunnen sporten en gebruik kunnen maken van onze toestellen.

Ook heel blij zijn we om te zien dat iedereen weer zin heeft om te sporten.

●Geencontibutieverhoigng 1 3
●Leden aantal
Algemene informatie

Deze regels zijn weer enigszins aangescherpt tijdens de zomer en nu in september loopt het aantal besmettingen weer fors op.

14

We zijn een nieuwe groep gestart voor de allerkleinsten: KidsDance. En tijdens
het uitbrengen van dit VIOS Nieuws zullen we ook starten met een nieuwe groep
Bootcamp. Allebei onder leiding van Frits. Onze ‘oude’ andere groepen zijn ook
weer volop bezig. Mooie ledenaantallen bij de gymgroepjes en springgroep.
Streetdance heeft het iets moeilijker, maar daar is een vaste kern nog steeds leuk
aan het dansen. En super leuk, er hebben twee nieuwe jonge leden zich voor de
streetdance aangemeld!! Sportfit blijft een mooi stabiele groep. Voor ouderen is
deze tijd extra spannend en is binnensporten een extra afweging of ze wel of niet
moeten gaan. Gelukkig mogen we gebruik maken van een kleedruimte van KSC
en hoeven leden dus niet met vertrekkende schoolkinderen in aanraking komen.
De sporthal is ruim genoeg om 1.5 meter ruimte te garanderen.
Jammer genoeg loopt het ledenaantal van de Bodyfit achteruit. Dit is een leuke
groep die op dinsdagavond sport. Dus als u denkt, ik zou ook wel eens willen zien
of dit iets voor mij is, kunt u altijd aansluiten!!
In dit VIOS Nieuws staan flyers voor Kidsdance en Bootcamp met informatie.
We hebben weer lotenboekjes van de Grote Clubactie uitgedeeld. We hopen dat
iedereen weer ontzettend zijn best doet om loten te verkopen, zodat er iets leuks
georganiseerd kan worden.
Als iemand een idee heeft voor besteding van opgebracht actiegeld, schroomt u
dan niet dit aan ons te vertellen……

Dit was het weer voor nu!
Wist u dat?
● Frits per 1 oktober weer is
gestart met de Bootcamp
● Er dit jaar geen contributieverhoging wordt doorgevoerd
(zie pag 13)

Vooruit is ons streven!
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 12:00—18:00 uur

Iedere zaterdag tot 20:00 uur geopend
Ook zondag open!
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Gymnastiekvereniging VIOS bestaat al meer dan 65 jaar. Met een gevarieerd en laagdrempelig aanbod
maakt VIOS sporten voor iedereen mogelijk. De vereniging geeft niet alleen gym, maar ook streetdance, en
bodyfit.
De vereniging heeft een kleine 60 leden.
Sinds 2018 draaien we zonder voorzitter; daarom nogmaals aandacht voor onderstaande

VACATURE VOORZITTER
We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder / voorzitter, die samen met de andere bestuursleden en leiding verder vorm geeft aan de toekomst van onze vereniging.
Het bestuur bestaat uit zes (overige) bestuursleden.
Profiel
·

Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring

·

Beschikt over goede communicatieve vaardigen

·

Is besluitvaardig

Taken

Agenda
GV VIOS
2016
·
Vertegenwoordigt
de belangen
binnen de vereniging en treedt als zodanig naar buiten
·

Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor

·

Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging

·

Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners

·

Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging

Tijdsbesteding

·

Eén avond per maand leiden van de bestuursvergadering

·

Twee uur per maand voorbereiden vergadering en/of onderhouden contracten buiten de vereniging

·

Eén avond per jaar voor het leiden van de algemene ledenvergadering

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, neem dan contact op met penningmeester Wendy Spreen
(email wendy.spreen@hotmail.com) of secretaris Karla Knol (email karlaknol@hotmail.nl).
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Drogisterij-Kadoshop

Tramstraat 15

Schoonoord

0591 381908
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Strippenkaart €50.Voorwaarden gebruik strippenkaart:
●Eén strip staat gelijk aan 1 Bootcamp les
●Zonder strippenkaart geen toegang tot een les, ook al is deze van tevoren geboekt
●Voorafgaande aan de Bootcamp les moet de strippenkaart afgetekend worden door de desbetreffende instructeur
●Deze strippenkaart is alleen geldig voorzien van een paraaf genoteerd door de instructeur
●De (rest)waarde van deze strippenkaart is niet inwisselbaar, er vindt geen restitutie plaats
●De strippenkaart is niet overdraagbaar en staat op naam van de koper
●Wanneer je na het gebruik van een strippenkaart overstapt naar een regulier abonnement worden er geen inschrijfkosten gerekend
●Deze strippenkaart is automatisch niet meer geldig na vier maanden en kost €50.-
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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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Hier kan uw advertentie staan !!

Kleine advertentie kost €17,50 per jaar
Grote advertentie kost €30,00 per jaar
En verder…..
Reclamebord in de sporthal
€ 80,00 per jaar + eventuele maakkosten het 1e jaar
Interesse? Neem contact met ons op via het volgende mailadres:
hummeltjes1906@kpnmail.nl

Loop eens binnen of bel voor een afspraak
Tramstraat hoek Oude Molenstraat
Tel.: 0591—381 691
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5 vragen aan…..

Geld is overal nodig. Zo ook in de onze vereniging. Bij ons komen de inkomsten van contributie en donaties, maar dat is niet genoeg. Vooral wanneer er eens grote uitgaven gedaan moeten worden is er geld nodig. Hoe haal je een leuk bedrag voor de vereniging op?
Dit is een vraag die wij jaarlijks stellen. Het is altijd lastig om een leuke actie te verzinnen. Nu helemaal.
Door de Corona-richtlijnen mochten we ons Vios feestje niet doorlaten gaan. Ook grote groepen een sponsorloop te laten lopen is niet wenselijk en ook lastig te organiseren.
Jaarlijks doen we mee met de grote clubactie. Iedereen binnen onze vereniging kan loten verkopen, zowel
jeugdleden als volwassen leden. Het idee is eigenlijk heel simpel. Vanaf de landelijke startdatum op 19 september verkopen wij loten € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de
club!
Ook hebben we ons weer voor de Rabobank clubsupport ingeschreven. Dit is een initiatief van de Rabobank om een deel van de winst te verdelen onder de verenigingen. Wij kunnen deze extra steun goed gebruiken, nu meer dan ooit!
Rabo ClubSupport biedt een prachtige kans om geld te verdienen voor GV
VIOS. Klanten kunnen eenvoudig en gratis lid worden van deze bank, zodat ze hun stem uit mogen brengen. In de Rabo App kan je zien of je al lid bent. Nog geen lid? In de Rabo App kan je heel gemakkelijk het
lidmaatschap aanvragen (Zelf regelen, Profiel, Contactgegevens wijzigen). Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen, maximaal twee per club. Iedere stem is dus geld waard! Daarom roepen wij alle clubleden of sympathisanten op om bij familie, vrienden en kennissen te informeren of zij lid zijn van Rabobank en of zij op
onze vereniging willen stemmen!
Vorig jaar hadden we een super opbrengst van €360,- !!!!!
We willen met dit geld graag weer een leuke middag voor de jeugdleden organiseren, waar ook de jeugd uit
het dorp welkom is!! Maar we staan voor ieder idee open, dus als er ideeën zijn waar het geld aan gespendeerd kan worden. Geef het gerust aan ons door.
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Gymnastiekvereniging VIOS bestaat al meer dan 65 jaar. Met een gevarieerd en laagdrempelig aanbod
maakt VIOS sporten voor iedereen mogelijk. De vereniging geeft niet alleen gym, maar ook streetdance en
bodyfit.
De vereniging heeft een kleine 60 leden.

Voor ondersteuning voor onze te organiseren activiteiten zijn we dringend op zoek naar

enthousiaste Vrijwilligers
* heeft u misschien tijd over…..
* heeft u affiniteit met het organiseren van activiteiten voor kinderen…..
* vindt u dat sporten voor kinderen belangrijk is…..
* vindt u ook dat de gymvereniging op het dorp moet blijven bestaan…..

Dan zoeken wij u!!!
Voor taken, tijdsbesteding en andere informatie kunt u zich melden bij het bestuur van GV VIOS via
GVVIOS@hotmail.com of lever onderstaand formulier in bij één van de trainer(ster)s, dan nemen wij
contact met u op
——————————————————————————————————————————————————
Naam:
Adres:
Telefoonnummer/Emailadres:

zou graag willen reageren op deze vacature.

Is in bezit van een EHBO-diploma: ja / nee
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5 vragen aan…..

GV VIOS Schoonoord

ONS AANBOD!!
Dinsdag
14.30-15.30 uur Sport-fit
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

Donderdag
15:45-16:30 kidsdance
17:30 -18:30 uur Streetdance team
19:15-20:15 Bootcamp

En weet je wat zo leuk is bij alle bovenstaande lessen (m.u.v de Bootcamp)
mag je 2 x GRATIS en helemaal vrijblijvend meedoen!!
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Café/Rest./Zaal De Haven

*
*
*
*

groot terras
karaoke
diverse bieren
plate-service

* menu’s
* grootbeeld
* biljart
* 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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VIOS Nieuws
Officieel orgaan van de gymnastiek– en sportvereniging VIOS te Schoonoord
Algemene informatie
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

Contact
Emailadres
Website

Gymnastiek– en
sportvereniging
VIOS Schoonoord

vacant
Karla Knol, Ellertstraat 5, 7848 AT Schoonoord
Wendy Spreen, Slenerweg 17, 7848 AD Schoonoord
bankrek. NL40Rabo0359262406 t.n.v. gymnastiekvereniging VIOS Schoonoord
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
gvvios@hotmail.com
www.gvvios.nl

Leiding
Gymnastiek
Hilda Zeeman met assistenten: Mirthe v.d. Werf, Vera Wever en Laura Smit
Sport-fit & body-fit Frits Slagter
Streetdance
Romy Haandrikman
Lesrooster
dinsdag

Vooruit Is Ons Streven
Opgericht 1 juni 1952

14.30-15.30
15.45-16.30
16.30-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

sport-fit
gym vanaf groep 1 t/m 2
gym vanaf groep 3 t/m 4
springgroep
gym vanaf groep 5 en hoger
body-fit

donderdag

17.30 -18.30 uur
15.45-16.30 uur
19.15-20.15 uur

Locatie

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

Contributie inclusief verzekering
Gym vanaf 3 jaar t/m 5 jaar
Gym 6 jaar en ouder
Gym groep 2 en springgroep
Gym of springgroep (16 jaar en ouder)
Gym + springgroep
Gym +springgroep+streetdance
Gym 2 + streetdance
Sport-fit of body-fit
Streetdance team
Kidsdance

streetdance
kidsdance
bootcamp

€ 12,90 per maand
€ 12,90 per maand
€ 23,21 per maand
€ 15,99 per maand
€ 23,21 per maand
€ 34,95 per maand
€ 32,21 per maand
€ 15,99 per maand
€ 12,90 per maand
€ 10.85 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.

