
Komend seizoen 2012-2013 

Recreatiegym Zebra de lessen van Monique en Adrie zijn samengevoegd, jullie krijgen een 

briefje met informatie van Adrie en Monique, was niet op de laatste les kan dat per mail stuur 

dan een mailtje aan secretariaat.gv.velocitas@gmail.com. 

AcroGym Selectie traint op zaterdagmorgen in de Wiekslag i.p.v. zaterdagmiddag. 

Turnen Jongens let op de nieuwe trainingstijden en eerste les is op vrijdag 24 augustus. 

Gymnastiek Jongens in de Sleutel, jullie lestijden zijn 17:00-18:00 uur eerst les is vrijdag 24 

augustus  

Turnen Dames lessen starten op maandag 27 augustus. 

JongTalent in de GSG op zaterdag 8 september les start om 11:00 uur 

Selectie Meisjes B op zaterdag 8 september in de GSG start om 09.00u 

Wijzigingen  

Interessante in-

formatie: 
ALV 2011 op de site 

De meiden bij Ritmisch-

Gym zoeken nog  ande-
re meiden om gezellig te 

trainen. 

Contributie 2012-2013 
op de site en in de 

nieuwsbrief 

Juryleden gezocht voor 
AcroGym, Turnen heren 
en dames. Opleiding is 

gratis en start in septem-

ber. Meld U aan! 
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Van de voorzitter 

Het sportseizoen 2011 - 2012 is weer bijna ten einde. Er is weer een jaar lang met veel plezier ge-

sport en getraind. De wedstrijdsporters hebben weer aan verschillende regionale en soms landelijke 

wedstrijden meegedaan. Met enige trots kan ik melden dat mijn dochter Rosanne voor de zesde ach-

tereenvolgende keer heeft deelgenomen aan het Bondskampioenschap turnen dames in de derde 

divisie. Een fraaie 11de plaats was het resultaat. Wedstrijdsport kost niet alleen veel tijd, maar levert 

ook veel op in de zin van gedisciplineerd leren werken aan een resultaat waarvan je ook op school 

veel profijt van hebt. Sport en leren versterkt elkaar. Ieder jaar scouten we bij Velocitas talentvolle 

kinderen en nodigen hen uit om deel te gaan nemen aan de wedstrijdgroepen turnen, acrogym of 

ritmische gym. Voor kinderen die graag op recreatief niveau blijven sporten bestaat de mogelijkheid 

om een aan extra trainingsuur deel te nemen. Velocitas is een vereniging met veel jeugdleden. In 
samenwerking met SportPuntGouda laten we basisschoolleerlingen in contact komen met de gymnas-

tieksport. In het komende seizoen willen we graag nieuwe activiteiten opstarten voor volwassenen. 

Hierbij sluiten we graag aan bij uw behoeften. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan enigerlei 

vorm van de gymnastieksport laat het mij weten. Bij voldoende belangstelling kunnen we op korte 

termijn nieuwe groepen opstarten op momenten dat het u schikt. Denkt u er eens over na! Intussen 

wens ik u een prettige zomervakantie toe. 

Richard Eertman 

voorzitter@velocitasgouda.nl 

GYMNASTIEK VERENIGING 
VELOCITAS 

GOUDA 
 

SINDS  26 SEPTEMBER 1931 

Juli 2012 Nieuwsbrief 

Juli 2012 Nieuwsbrief Juli 2012 

Afscheid 
Aan het eind van het seizoen nemen als vereniging afscheid van; Monique Giessen (Gym M). Niels 

Bakker (Gym M), Marijke Verzijl (Gym J), Marloes Disseldorp (RG) en Ada Arbeider (TD Jury). 

Allen gaan op eigen verzoek ons verlaten, dank voor jullie geweldige inzet.  



Op zaterdag 23 juni werd het Nederlands Kam-

pioenschap Ritmische Gymnastiek op C- en D-

niveau gehouden in Almere.  

Velocitas nam deel met een groep in de catego-

rie 2D. Als eerste waren deze meisjes aan de 

beurt met een baloefening. De oefening ging 

best  goed, maar er werden wel veel kleine 

foutjes gemaakt.  

De groepen die erna kwamen maakten (helaas 

voor ons!) minder foutjes en daardoor zijn we 
op een 3e plaats geëindigd. Vervolgens waren 

we aan de beurt met de hoepeloefening. De 

oefening ging erg goed en er werd eigenlijk 

maar één foutje gemaakt. Een van de tegenstan-

ders had in de voorrondes al twee keer gewon-

nen, dus het bleef tot de prijsuitreiking span-

nend.  

Gelukkig was het nu onze beurt en mochten 

we met een gouden medaille naar huis! Al met 

al een geslaagde wedstrijddag voor Velocitas!  

De recreatiegroepen onder leiding van Jahya 

en Marloes hadden in april al hun NK-finale. 

Beide groepen hebben daarbij een eerste plaats 

behaald.   

Aan het eind van het seizoen neemt Marloes 

helaas afscheid, zij zal volgend schooljaar geen 

les meer geven. Gelukkig is Jahya bereid om 
haar groep over te nemen, zodat deze meisjes 

volgend jaar gewoon door kunnen. 

Op 28 juni hebben we afscheid genomen van 

Marloes. 

Ritmisch 

Contributie  

2012-2013 
Vanaf augustus t/m juni 

Junioren 

Gym Recr 1u € 147,00 

Gym Recr 1,5u € 220,50 

Jazz 1u € 147,00 

Ritmisch 1u € 172,50  

AcroGym 2u € 253,50 

Ouder & Kind  €     5,00 

 

Senioren vanaf 16 jaar 

Gym Recr 1u € 180,00 

Jazz 1u € 180,00 

Ritmisch 1u € 201,00  

AcroGym 2u € 253,50 

 

Selecties 

Ritmisch € 279,00 

AcroGym € 750,00 

Turnen Heren¹ € 253,50 

Turnen Dames²  

Onder/Bovenbouw² € 957,00 

Jong Talent² € 189,00 

niv 5/6/7² € 253,50 

 
¹ prijs basisles, bedrag is afhanke-

lijk van het gekozen trainingspak-

ket 
² richtprijs, prijs wordt bepaald 

afhankelijk van gekozen trainings-

pakket 
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Op de Algemene Ledenvergadering van Velocitas is het volgende besloten: 

 

De betaalwijze voor de peutergymlessen wordt gewijzigd. 

M.i.v. komende seizoen wordt een strippenkaartsysteem ingevoerd. 

Er kan een strippenkaart aangeschaft worden. 

Kosten: 21 euro voor 5 lessen. 

Per les betalen kan ook nog, dat kost 5 euro. 

 

Mocht je vragen hebben, laat het ons weten. 

Natuurlijk hopen wij jullie volgend seizoen gewoon weer te zien in de zaal. 

 

De lessen beginnen op 3 september in de Zebra en op 6 september in de ISV zaal.  

 

FIJNE VAKANTIE !!! 

Marjan Boere en Klari Gaspar 

NIEUWS VANUIT DE PEUTERGYM 

Als je actief bezig zijn met kinderen leuk vindt 

of in het kader van je opleiding een stageplek 

zoekt: Velocitas heeft bij diverse lessen trai-

ners die maatschappelijke stagiairs mogen be-

geleiden.  

 
Ook als het niet hoeft voor school, maar je 

wilt zelf graag assisteren in gymlessen, dan 

hebben we altijd wel een plekje vrij. Velocitas 

kent twee soorten assistenten: vrijwillige en 

betaalde assistenten. Vrijwillige assistenten zijn 

volwassenen of kinderen van groep 7/8 basis-

school of ouder.  
Vrijwillige assistenten helpen op aanwijzing van 

de trainer bij de oefeningen die in een les wor-

den gedaan. 

Assistentenoproep en maatschappelijke stage 

Iets serieuzer wordt het voor opgeleide assisten-

ten. Recreatiegroepen boven een bepaalde groot-

te en de meeste wedstrijdgroepen hebben betaal-

de, opgeleide assistenten. Assistenten kunnen zelf 

lesonderdelen verzorgen, maar werken wel altijd 

onder de verantwoordelijkheid van een trainer.  

 
Op het moment is er plek voor één of meer vrij-

willige assistenten voor de vrijdaggroepen in de 

GSG. Ook op zaterdagmorgen in de GSG is ruim-

te voor assistent(en).  

 

 

Eerste les na de 

vakantie 
Jazz ma 20 aug 
Turnen Heren ma 20 aug 
AcroGym 
   Selectie di 21 aug 
   Recreatie do 23 aug 
Ritmisch GSG 
   Selectie di 21 aug 
   Recreatie do 23 aug 
Gym Zebra 
   Jongens vr 24 aug 
   Meisjes wo 29 aug 
Gym Sleutel 
   Meisjes wo 22 aug 
   Jongens vr 24 aug 
Gym GSG vr 24 aug 
Turnen Dames 
   OB en BB ma 27 aug 
   JT en B za 8 sep 
Gym Peuter / OenK 
   Zebra ma 3 sep 
   ISV do 6 sep 



Al heel vroeg moesten we uit 

de veren op 12 mei voor de 

turn en fundag, we werden al 

voor 8 uur ’s ochtends in 

Bodegraven verwacht. 

Daar waren al veel mensen in 

de weer, alle toestellen ston-

den al klaar voor de wedstrijd. 

Voor het festijn kon beginnen 

moest er natuurlijk eerst wor-
den  “opgemarcheerd” op een 

lekker muziekje.  

De meiden van Velocitas wa-

ren zeker niet de enigen. De 

zaal stond vol met meiden 

tussen de 6. en 9 jaar uit de 

weide omgeving, allemaal hard 

geoefend op de oefeningen 

van vandaag.  

Om 11 uur had iedereen zijn  

wedstrijd onderdelen gedaan 

en kon het fun gedeelte begin-

nen.  

De meiden werden in drie 

groepen verdeeld, een groep 

ging naar de tumblingbaan om 

lekker te springen met hier en 

daar een salto, de tweede 

groep ging spelletjes doen en 

de derde groep studeerde een 

dansje in.  

Steeds na 20 minuten werd er 

gewisseld, zodat uiteindelijk 

iedereen alles had gedaan en 

ook het dansje kende.  

Het resultaat was een spette-

rend optreden voor het pu-

bliek en daarna de prijsuitrei-

king.  

Een aantal van de  jongens en 

meiden van Velocitas gingen 

met een  medaille naar huis.  

Alle andere kinderen hadden 

het ook fantastisch gedaan en 

kregen een welverdiend diplo-

ma en een herinneringsvaan-

tje. 

's middags was de wedstrijd 

voor de oudere kinderen 
vanaf 10 jaar , hier deden van 

Velocitas alleen meisjes aan 

mee, ook de middag was ge-

zellig en ook nu mocht Veloci-

taser een aantal medailles mee 

naar huis nemen.  

Op de foto staan  Danielle 

Beshay, Suzanne Bruijstens,   

Maaike Wagenaar, Iris Hulst,  

Romee Terpstra, Liza de Ko-

ning,  Steffie Vos, Mandy van 

der Meyden en Marit Steen-

woerd 

Ook dit jaar is er van de gemeente Gouda 

weer een bedankfeest voor alle vrijwilligers.  

Mochten jullie hierheen willen, meld je dan aan 

met een mail aan secretariaat.  

We kunnen maximaal 10 kaarten krijgen, dus 

wees er snel bij als je graag wilt. Als we kaar-

ten hebben (in september?), deel ik ze uit op 

volgorde van aanmelding! 

Mariette Bilius (secretariaat) 

Turn en Fundag 

Vrijwilligersfeest 

Contributie  

2012-2013 
De contributie is vastgesteld 

tijdens de ALV in april 2012. 
Er wordt driemaal per 

seizoen contributie geïnd. 

Te verwachten; 
eind september, eind januari 

en mei. 
Met automatische incasso 

bespaart U € 15,=. 
Wij brengen per factuur € 

5,00 administratiekosten 

in rekening. 
Er zijn beperkte 

mogelijkheden om meer 

gespreid te betalen, neem 

hiervoor contact op met de 

ledenadministratie of de 

penningmeester. 

(Ledenadministratie 

@velocitasgouda.nl ) 
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Sporten  

bij Velocitas 
Heb je interesse om te 

gaan gymmen, acrogym-

men, jazzen of ritmisch 

gymmen. 
Bij Velocitas kan je altijd 

binnenlopen om te kijken 

of het jouw wat lijkt. 
Neem dan wel sport-
spullen mee dan kan je 

gelijk meedoen. 

 
Kijk op onze website 

voor het lesaanbod.  
Hier staat ook onder het 

kopje INFO de link naar 

onze folder met alle re-

creatielessen van Veloci-

tas. 

Vriendinnetje mee 

naar de gymlessen 
Dat kan bij sommige les-

sen.  
Overleg dat vooraf met je 

train(st)er. 

 
Voor de ouders; de gym-

les kan en mag niet wor-

den gebruikt als buiten-

schoolse opvang. 

Elk lid van GV Velocitas is ook lid bij de KNGU. 

De kosten voor het lidmaatschap KNGU wordt 

bij Velocitas  in rekening gebracht door de 

KNGU. 
Niet juist/tijdig opgezegd? Dan zal de KNGU de 

kosten voor het niet betalende lid blijven door 

belasten aan GV Velocitas en wij aan u. 

 
Zeg dus tijdig op bij onze ledenadministratie. 

(Ledenadministratie@velocitasgouda.nl ) 

Lid van de KNGU 

AcroGym 

In April is de districtswedstrijd 

AcroGym georganiseerd in de 

Mammoet. 
Beide dagen zijn zeer goed verlo-

pen. 

 
Alle vrijwilligers, ouders en acro- 

gymnasten dank voor al jullie hand-

jes en voetjes.  
Zonder jullie kunnen we zo’n hap-

pening niet organiseren. 

AcroGym juryleden 
gezocht 

Cursus start in september opgeven 
bij marleen@wijfje.nl 
 

Het is een dringende op-
roep zonder juryleden geen 

deelname aan wedstrijden mogelijk. 



Secretariaat: 
p/a Begoniapad 21 
2803AT Gouda 
E-MAIL: 
Secretariaat.gv.velocitas 
@gmail.com 

 
Bestuur: 
Richard Eertman, 
voorzitter 
voorzitter@velocitasgouda.nl 

tel. (0182) 679627 
 
Mariet Bilius, 
secretariaat 
Secretariaat.gv.velocitas 
@gmail.com 

tel. (0182) 511042 
 
Roelof Wijfje, 
penningmeester 
roelof@wijfje.nl 

tel. (0182) 531810 
 , 
Ledenadministratie 
Ledenadministratie 
@velocitasgouda.nl 

Nieuwsbrief doorgeven/doorsturen 
De nieuwsbrief mag circuleren . Weet je iemand die lid is maar geen nieuwsbrief 

Ontvangt, laat hem of haar zich melden bij het secretariaat per e-mail. 
Willen buren, familie of vrienden de nieuwsbrief lezen stuur de nieuwsbrief ge-

rust door! Velocitas juicht het alleen maar toe dat ook anderen interesse hebben 

in jouw vereniging. 

GYMNASTIEK VERENIGING 
VELOCITAS 

GOUDA 

Het afgelopen seizoen is leuk verlopen, bij de 

Clubkampioenschap waren wel 6 jongens in de 

prijzen gevallen. Een aantal jongens zijn door de 

selectietest gekomen en mogen ook bij de jon-

genswedstrijdgroep gaan turnen maar blijven ook 

recreatie-gymmen. We hebben een splitsing ge-
maakt, de eerste groep is nu voor jongens tot en 

met 6 jaar. 

De jongens van 7 jaar vinden dit geweldig, ze zien 

meer uitdaging bij de groep van 7 jaar en ouder. 

En bij de groep van 4 tot en met 6 kunnen nieu-

we kinderen rustig wennen. Anouk en Danielle 

hebben ook dit jaar weer fijn geassisteerd. 

Afgelopen seizoen hebben we een stagiaire ge-

had, Sybren, Sybren zal ook in het nieuwe sei-

zoen stage komen lopen. 

Groetjes Danielle, Anouk en Irmgard. 

Jongens recr Gym Zebra 

bewegen is gezond Juli 2012 

www.velocitasgouda.nl 

Jaap Zweere 
bestuurslid 
jaap@zweere.nl 

 
Webmaster 
Irmgard v.d. Spek, 
webmaster.velocitas@gmail.com 

tel: (0182) 522399 
 
KvK nr; 40464493 
KNGU nr; 1091819 

Inschrijfformulier nodig stuur 
een mailtje aan  

het secretariaat of vraagt het je 
trainer. 

Opleidingen bij de  KNGU 
Op de KNGU website Campus staat o.a. welke 

opleidingen er zijn, wanneer deze gegeven wor-

den. 

 
Ook voor wie wil gaan jureren staan, hier de 

opleidingsmogelijkheden. 
Als vereniging moeten wij juryleden leveren bij 

deelname aan wedstrijden. 
Interesse schroom niet om bij de trainers te 

vragen of zij behoefte hebben aan een (nieuw)

jurylid.  
Deelname aan een jury-cursus worden door de 

KNGU gedragen.  

Websites KNGU 
De KNGU heeft diverse webpagina’s die infor-

matie gegeven over het komende wedstrijd-

programma voor de verschillende disciplines. 
Let op er zijn landelijke en districtswedstrijden 

deze staan niet altijd bij elkaar. 

 

District: http://www.zuidholland.kngu.nl  
kijk onder het kopje Agenda. De website is net 

geheel vernieuwd. 

 

Landelijk: http://www.kngu.nl  
Kijk onder het kopje  Club & sporter en hierna 

onder Agenda. 

Wedstrijdinformatie 
is hier te vinden 

Meisjes recr Zebra 
De vakantie is al weer heel dichtbij en met de 

recreatiegym hebben we een gezellig jaar gehad. 

We hopen dat jullie allemaal een fantastische 

zomer hebben en na de vakantie weer met veel 

nieuwe energie naar de gymnastieklessen komen. 

De start van het nieuwe seizoen is voor de re-

creatie gymnastiek op woensdag 29 augustus en 

vrijdag 31 augustus. 

De recreatieleiding wenst iedereen een heel fijne 

vakantie. 

Op 11 april 2012 is weer de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering gehouden.  

 
Een oproep om vooral naar vermogen een 

steentje bij te dragen aan het draaiend houden 

van de vereniging maakt altijd onderdeel uit van 

de avond.  
In dit geval in de vorm van een oproep voor 

een nieuw kascommissielid, die ook is gevon-

den. Het bestuur is aan het proberen ook com-

missies (her) op te richten voor activiteiten en 

voor publiciteit/communicatie.  
Uiteraard de jaarverslagen over het jaar 2011, 

de begroting voor 2012 en de contributie voor 

seizoen 2012-2013 aan de orde geweest. Allen 

zijn vastgesteld en de nieuwe tarieven staan 

inmiddels op de website. Het verslag kan ook 

gedownload worden vanaf de website.  
Deze stukken staan onder het kopje info, en 

dan jaarvergadering.  

 

Hou de website in de 
gaten voor het laatste 

nieuws 

ALV 2011 
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