
 
 
 
 
  
Van het bestuur  
 
Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,
 
Allereerst hopen we dat al onze leden, ouders en naasten 
gezond en fit zijn en dat dit zo blijft! We zitten middenin 
een onzekere tijd die impact heeft op alles waar we tot 
voor kort niet over nadachten. Kinderen ging
school, ouders naar werk of andere bezigheden, we 
sportten en we bezochten familie, vrienden en leuke 
activiteiten zonder nadenken. Toen de eerste berichten 
kwamen van sluiting van sportfaciliteiten t/m 3
heeft het bestuur direct besloten de lijn van de KNGU te 
volgen. U hebt daar allemaal een mail over ontvangen. 
Dat het een onzekere tijd is, merken we aan het 
opschuiven van de sluitingsdatum die de KNGU
aanhield en die door nieuwe overheidsmaatregelen 
zojuist is opgeschoven naar 1 juni. Wat dit betekent voor 
de rest van het jaar is nog onduidelijk. Kunnen we nog 
samen sporten dit seizoen? We hopen het van harte maar 
vragen u alle in deze nieuwsbrief genoemde data onder 
voorbehoud te noteren. 
 
Vriendelijke sportgroet van het bestuur, 
Petra, Conjo, Petra en Marijke 
 
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GAAN NIET DOOR
 
Als gevolg van de sluiting en dus de onmogelijkheid om 
nog flink te oefenen voor onze jeugdleden, heeft het 
bestuur eerst een nieuwe datum geprikt voor de 
Onderlinge wedstrijden. Deze datum is helaas door de 
sluiting tot 1 juni ook niet haalbaar. Daarom d
jammer genoeg geen Onderlinge wedstrijden.
 
 
EVEN VOORSTELLEN… 

 
Beste leden,  
Mijn naam is Conjo Kristalijn, 
sinds dit seizoen bestuurslid van 
de GVR. Moeder van twee 
dochters, waarvan de oudste met 
veel plezier in turngroep 2 zit. 
Ik heb zelf geen turnervaring, 
maar vind het belangrijk dat een 
vereniging als de GVR voor het 
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dorp kan blijven bestaan. Daarom heb ik hier graag een 
aantal vrijwillige uurtjes voor over. 
Binnen het bestuur probeer ik de website te onderhouden 
en ben ik bezig met protocollen voor Gedrag, zoals 
binnen de KNGU verplicht zijn. 
Daarnaast, help ik mee met de te organiseren 
activiteiten.  
Ik hoop u snel te ontmoeten
      
 
JUBILEUMJAAR 2020 –
Meerlandenfonds – Stichting Rijsenhout 2030
 
De vereniging heeft naast de reserve voor de 
jubileumviering, een bijdrage uit het Meerlandenfonds 
en opbrengsten uit verkoop van de tumblingbaan 
gekregen, zodat we met alle leden een 
kunnen vieren dat de vereniging 60 jaar bestaat! 
u de datum en meldt u zich nog aan als u dat nog niet 
had gedaan via l.admin@gvrijsenhout.nl
vrijdag 26 juni a.s. Dat we genoeg geld 
hebben, komt ook door de 
nieuwe Airtrack door de Stichting Rijsenhout 2030 waar 
we heel blij mee zijn. Deze Airtrack is veel beter in te 
zetten tijdens de lessen dan de oude tumblingbaan
waarmee we een andere gymnastiekvereniging blij 
konden maken. Hieronder foto’s van de ingebruikname.
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PROTOCOLLEN OMTRENT GEDRAG 
 
Zoals u hebt kunnen lezen is het bestuur bezig met het 
vernieuwen en duidelijk vindbaar maken van de 
verschillende gedragsregels waaraan 
trainers/begeleiders, maar ook leden zich moeten 
houden. Om de gratis-VOG-regeling te kunnen blijven 
gebruiken is het van belang dat we deze –vaak 
ongeschreven- regels ook formeel vastleggen en kenbaar 
maken aan eenieder. Het is nog onderhanden werk, maar 
houdt u de website in de gaten, want zodra gereed 
worden ze daar gepubliceerd. U kunt daar dan ook de 
vertrouwenscontactpersoon vinden. 
 
 
SPORTIMPULS PILATES VOOR BEGINNERS 
 
De deelname aan de subsidieregeling ter bevordering 
van sportdeelname voor 55+-ers heeft voor de 
vereniging een 2e Pilates-uur opgeleverd. Dit uur bestaat 
ondertussen al een tijdje en kent zeer enthousiaste 
deelnemers. Zo enthousiast dat ze het bestuur hebben 
weten te overtuigen dat het uur op termijn zeker 10 
leden zou tellen, zodat voortbestaan verzekerd is. De 
leiding is in de kundige handen van Maria, maar… er 
kunnen nog wel wat nieuwe leden bij om uit de 
“gevarenzone” te blijven. Kent u iemand voor wie dit 
een geschikte sport zou zijn? Attendeer hem of haar op 
dit uurtje. Nieuwe leden mogen altijd 2x vrijblijvend 
kijken of het bevalt en zijn van harte welkom in De 
Reede op dinsdagochtend in de kleine zaal van 10-11 u. 
Dit alles uiteraard na hervatting van de lessen. 
 
 
WIJZIGINGEN YOGA 
 
In dit tweede seizoen Yoga heeft onze docent Christa 
gemeld dat ze de kans krijgt om een yogaschool in 
Leimuiden over te nemen. We feliciteren haar van harte 
met deze stap! In Leimuiden wordt ook op de 
donderdagavond les gegeven, waardoor onze les zonder 
docent zou komen te zitten. Gelukkig heeft Christa een 
kandidaat om de lessen voor GVR over te nemen. Zij 
komt eerst meekijken om te zien of het van twee kanten 
klikt en dan hopen we als bestuur dat we tot een goed 
vervolg komen. De les draait namelijk goed en voorziet 
in een behoefte getuige de ledenaanwas. Hoe dit nu 
verder gaat, na de verplichte sluiting, is ook voor het 
bestuur nog afwachten. 
 
 
 LET OP – LET OP – LET OP - LET OP – LET OP – LET OP – LET OP – LET OP – LET OP – LET  

 
ALLE DATA DIE WE NOEMEN IN DEZE NIEUWSBRIEF ZIJN ONDER VOORBEHOUD !! 
 
Als de overheid en/of de KNGU besluit dat sportfaciliteiten langer dan tot 1 juni 2020 gesloten moeten 
blijven, zal het bestuur u berichten over de consequenties voor alle geplande activiteiten. 


