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opgericht 24 november 1917

aangesloten bij: De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Op 18 september 2017 is de Koninklijke Erepenning toegekend

VOORWOORD
Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben is het
bestuur druk bezig met de voorbereiding van de Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.
Alle relevante bescheiden dienen op tijd bij de leden te zijn
zodat zij zich kunnen inlezen en tijdens deze vergadering
vragen kunnen stellen.
Wij hopen op een goede opkomst!!
Ook staat het aftreden van de voorzitter op de agenda en de
grote vraag is wie gaat hem opvolgen???
Dan is er nog een probleem en dat is de bezetting van het
wedstrijdsecretariaat. Als er niemand zich hiervoor
beschikbaar stelt is het maar de vraag of onze K&V leden
nog aan wedstrijden kunnen gaan deelnemen. Iemand zal
toch bv. de inschrijvingen moeten doen!!
Gelukkig is de AC weer actief en staat er weer een Disco
voor de deur maar er staat volgens mij nog meer te
gebeuren..

Voorzitter:
Hr. Albert Oosterbroek
Tel. 075-6175946
voorzitter@krachtenvlugheid.nl
Penningmeester:
Hr. Albert Oosterbroek
GIRO NL52INGB0000706990
BANK NL61INGB0690419120
CGV kracht en vlugheid te Zaandam
K&V Zaandam
penningmeester@krachtenvlugheid.nl

Secretariaat K&V:
Hr. Joop de Boer
secretariaat@krachtenvlugheid.nl
Ledenadministratie:
Tuinstraat 60
1506 VZ Zaandam
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl
Wedstrijdsecretariaat:

Vacature

Bij de afgelopen wedstrijden zijn goede resultaten geboekt
en dat zijn de vruchten van goede en langdurige trainingen.

wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl

De commissieleden van commissie De Greep, onze
thuishaven, hebben zich alweer van hun goede kant laten
zien door o.a. de tl buizen in de gymzaal te vervangen door
led verlichting. Toch een forse klus.

Redactie clubblad:
Sabrina en Liesbeth van der Graft
clubblad@krachtenvlugheid.nl

De toekomst van K&V zal scherp in de gaten gehouden
moeten worden want er zijn diverse belangrijke posities die
op dit moment schreeuwen om bezet te worden. Als dat
achterwege blijft dan zal dat zeker gevolgen hebben voor
diverse activiteiten zoals deelname aan wedstrijden.
Daarom nog maar eens de vraag aan een ieder denk eens
na of u, jij, iets kan betekenen voor K&V. Want het gezegde
vele handen maken licht werk is ook zeker hier van
toepassing.
Dit is het laatste stukje van mijn hand als voorzitter van K&V
omdat ik op de JAV van 15 maart 2019 ben afgetreden. Of
mijn opvolg(st)er, als die er is , dit gaat overnemen is
natuurlijk maar de vraag.
Albert Oosterbroek
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Activiteitencommissie:
Mw. Wil Wiecherink
Tel. 06-15307498
activiteit@krachtenvlugheid.nl
PR commissie:
Ilya Slingerland
Tel. 06-49686711
Jenny Tromp
Tel. 06-26703260
pr@krachtenvlugheid.nl

Vertrouwenspersonen:
Mw. Wil van Koolwijk – Slingerland
Tel. 075-6167181 – 06-49634929
Hr. Joop de Boer
Tel. 06-14287752
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BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID
Functie

Naam

Email

Telefoonnr.

Voorzitter

Albert Oosterbroek

voorzitter@krachtenvlugheid.nl

075 – 617 59 46

Secretariaat

Joop de Boer

secretariaat@krachtenvlugheid.nl

075 – 615 74 57

Penningmeester

Albert Oosterbroek

penningmeester@krachtenvlugheid.nl

075 – 617 59 46

2e penningmeester

staf@krachtenvlugheid.nl

Ledenadministratie André van de Berg

ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

Bestuursleden:
Lid

Sabrina v.d. Graft

Lid

Ihsan Cengiz

075 – 615 83 75

CONTRIBUTIE
Gymnastiek en turnen:

Per 1 april 2018 (per kwartaal)

Jeugdleden tot 17 jaar
Jeugdlid turnt 2 uur per week
Jeugdlid turnt 3 uur per week
2e jeugdlid uit één gezin
Leden vanaf 17 jaar
Ouder-en-Peutergym en Dames 65+

€
€
€
€
€
€

Recreatief:*
Aerobic, Totall Work Out, Volleybal
Dames conditie
Heren Keep fit
*Lid van een 2e les, dan € 4,50 korting
Freerunning

€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50

Turnen: 1)
Jeugdtraining vanaf 5 jaar
A Jeugdselectie
B Selectie
Selectie (ouderen)
1)Hierop geen korting.

€
€
€
€

32,50
45, 60, 27, 37,50
37,50

€ 40, - (Strippenkaart)

25,50
70, 45, 75, -

Per acceptgirokaart wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht.
Eenmalig inschrijfgeld: jeugdleden € 5,00 en leden € 7,50
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VAN DE PENNINGMEESTER
Wij vragen alle leden om hun contributie op tijd over te maken, liefst per machtiging,
zodat K&V aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij voorbaat onze dank.
De contributiebetaling dient op de onderstaande wijze voldaan te worden:
Via automatisch incasso, dat regelen wij voor u rond 1 april 2019 wordt het
bedrag van uw rekening afgeschreven;
of
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 mei 2019 op de K&V
rekening te zijn bijgeschreven.
Wij adviseren allen die via een nota betalen over te stappen op het afgeven van een
machtiging.
Dit kunt u via een email kenbaar maken aan de: ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

De ledenadministratie
Tuinstraat 60
1506 VZ Zaandam
Tel. 075-6165857
of e-mailadres:
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

Mocht u door omstandigheden uw
lidmaatschap willen opzeggen of gaat u
verhuizen, geef dit dan schriftelijk door
met ingang van het volgende kwartaal:
dat wil zeggen uiterlijk vóór
1 maart (2e kwartaal)
1 juni (3e kwartaal)
1 september (4e kwartaal)
1 december (1e kwartaal)

Als de opzegging op de juiste wijze,
via e-mail, plaatsvindt zal de
automatische machtiging ook
vanzelf worden gestopt.

De contributie voor het lopende kwartaal blijft verschuldigd.
Let op, als u niet tijdig schriftelijk opzegt dan blijft u gew oon lid!

TURNKLEDING
K&V heeft evenals alle verenigingen een eigen turnpakje voor de diverse afdelingen.
Bij deelname aan wedstrijden is de voorgeschreven kleding verplicht.
Meisjes/dames:
Het K&V turnpakje is uitsluitend op
bestelling leverbaar via
Mevr. Esther van de Vooren.
Tel. 075 – 6125545
E-mail: evdv2812@hotmail.com
Zij kan u ook verder helpen indien de
maten afwijkend zouden moeten zijn.
De kosten bedragen, afhankelijk van de
maat, vanaf € 42,50 de levertijd is kort.
Afbeeldingen van de pakjes staan op de
website van K&V www.krachtenvlugheid.nl

Selectie meisjes/dames:
Het K&V turnpakje met bijbehorend
trainingspak voor deze groep is
verkrijgbaar via de leiding.
Ook hier geldt dat de levertijd ongeveer 4
weken is. Tevens behoort een korte zwarte
broek tot de uitrusting.
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DE REDACTIE
Er staat een paard in de gang, ja, ja een paard in de gang, ho, ho ,ho, wel dat klopt niet meer,
die staat allang weer op stal na het carnaval. Oké, goed dan, wij vieren feest, nee doen we ook
niet, we zijn weer aan het werk, naar school en druk aan het oefenen voor de komende
wedstrijden en onze conditie weer op peil brengen.
Ja, trouwe lezers van ons clubblad "De Brug" we zijn aangekomen in de maand maart en maart
roert zijn staart met zijn maartse buien, regen, hagel en wind, terwijl februari mooie zonnige
dagen had is het zonnetje in maart nog ver te zoeken.
Het is wel weer eerder licht buiten en de voorjaarsbloemen bloeien volop langs de kant van de
weg, parken en tuinen.
Tijd om de bloembakken weer op te fleuren met allerlei kleurige violen, maar de winterjas gaat
nog niet in de kast. We willen naar buiten, dingen doen en ondernemen, lentekriebels noemen
we dat en dat we op pad kunnen in een zomerjas en niet in een regenpak.
Natuurlijk worden we allemaal erg blij als de zon schijnt en het aangenaam warmer buiten wordt,
denk dan maar aan het liedje Happy van Pharell Williams. Dit nummer spreekt voor zich, happy,
sunshine en dit nummer meezingen!
Ook nu staat het eerste kwartaal van ons clubblad "De Brug" weer boordevol met nieuws! Zoals;
in en om "De Greep", vrijwilligerswerk, algemene ledenvergadering, sponsorkliks, 2de wedstrijd,
reactie stukje in het Noord-Hollands Dagblad, komende meivakantie, een leuke kleurplaat en nog
veel meer.
Mocht u nog iets missen of het leuk vinden om een keer een stukje te schrijven, schroom u dan
niet en laat het ons weten of stuur iets op naar clubblad@krachtenvlugheid.nl
Wij wensen iedereen alvast hele fijne paasdagen toe.
De Redactie
Sabrina en Liesbeth
Kijk voor de kleurenversie op www.krachtenvlugheid.nl onder menu voor leden vervolgens naar
clubblad.

De regen
Hij komt wanneer hij komen moet, de regen,
geen bui, wat heet, geen druppel hou je tegen,
hij valt, hij mot, hij klettert neer in overvloed,
er valt geen druppel meer of minder dan er vallen moet.
Toon Hermans

Kijk voor de nieuwste informatie op onze website: www.krachtenvlugheid.nl

Kopij inleveren voor 15 juni 2019
GEBRUIK VAN FOTO’S
Op alle wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto ’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op alle media van de
vereniging, zoals het Clubblad De Brug, de website, sociale media en folders.
De vereniging maakt graag gebruik van foto’s als illustratie bij verslagen van wedstrijden, maar natuurlijk ook om te laten zien hoe leuk de verschillende activiteiten bij de vereniging zijn.
Bij het gebruik van foto’s proberen we zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De in beeld gebrachte personen mogen geen hinder of
schade ondervinden van plaatsing van een foto.
Ondanks dat wij uw privacy of die van uw kinderen zo goed mogelijk proberen te bewaken, kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet
heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze.
Vanaf heden kunt u op elk inschrijfformulier voor een wedstrijd, evenement of activiteit te kennen geven dat uw bezwaar maak t tegen het gebruik
van foto’s.
Namens het bestuur, Joop de Boer, secretaris

PS. Ouders, leden en toeschouwers kunnen natuurlijk de door henzelf gemaakte foto ’s ook zelf aanbieden voor publicatie. Als u ons een foto aanlevert geeft u de vereniging automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken.
Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bed rijf.
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IN en OM “De Greep”
Het zal u zijn opgevallen dat de verlichting in de gymzaal geheel is vernieuwd door het
aanbrengen van Led verlichting. Dit geeft een heldere uitstraling en heeft als voordeel
dat de kosten van het elektraverbruik lager worden.
De mannen Fred, Andre, Albert, Bert en Renè hebben deze klus met de stijger in de
vakantie volbracht. Mannen alweer heel hartelijk dank!
Ook hebben zij onder de grond gelegen om aan de afvoer van de toiletten te werken
zodat de stank met een extra afsluiter tot het verleden behoort.
Commissie

VRIJWILLIGERSAVOND

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Deze werd op vrijdag 11 januari 2019
gehouden in De Greep.
Er waren zo’n 45 vrijwilligers bijeen om
gezamenlijk de Chinese maaltijd te
nuttigen. Ik moet zeggen het smaakte
voortreffelijk. Natuurlijk werd het drankje
niet vergeten.

Deze jaarlijkse Ledenvergadering is op dit
moment van schrijven nog niet geweest
dus kunnen wij daar op dit moment ook
niets over zeggen.
In het volgende clubblad zal hier zonder
enige twijfel op worden teruggekomen.

Na deze verzorging van de inwendige mens
werden wij door de PR getrakteerd op een
geweldige quiz. Niet alleen “simpele”
vragen maar ook moesten we geluiden
herkennen en dat was niet altijd makkelijk.
Ook de songs waren zeer moeilijk.
Maar er kwam wel een winnaar uit de bus
en dat was een gevarieerd gezelschap aan
tafel 1.
Hierna gingen wij voldaan naar huis.

SPONSORKLIKS!!
Zoals u wellicht weet kunt u K&V steunen door online aankopen te doen via Sponsorklik.
Enkele K&V’(st)ers doen dit ook en dat heeft alléén dit jaar 2019 tot nog toe €. 57,18 opgeleverd. Als meer K&V leden dit doen dan steunt u zonder ook maar één cent extra te
betalen K&V. Dus doen!!!!!
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via
SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie wordt op de bankrekening van
Kracht & Vlugheid gestort. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u via
Sponsorkliks.nl naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval
keert Bol.com een commissie uit en profiteert Kracht & Vlugheid hier direct van! Op
www.sponsorkliks.com kun je zien welke webwinkels er mee doen en dit zijn er veel!
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WEDSTRIJDEN
In het weekend van 19 en 20 januari 2019 werd de tweede competitiewedstrijd van het
nieuwe seizoen gehouden in de sporthal van Wormer. Na een gedegen training hebben
de meiden zich van hun beste kant laten zien. Er gingen 15 meiden met een medaille
naar huis en dat is een heel mooi resultaat aan het begin van een seizoen.
Bij de eerste wedstrijd waren het 13 medailles.
De volgende meiden hadden in hun categorie een prijs:
Zaterdag 19 januari 2019
Instap

D1

Jemelly Poeteki

55,10

3

Pupil 1

D2

Isabelle Gnimavo

53,70

2

Yameza Budike

53,53

4

Pupil 2

D2

Ilse Kabel

49,55

4

Jeugd 1

D2

Esmee Weesie

51,28

4

Jeugd 1

D1

Geertje-Marie Marijnissen

48,75

4

Junior

E

Kira Mantel

45,10

2

Zondag 20 januari 2019
Instap

D2

Juul Thijssen

51,70

4

Pupil 1

D1

Sanne Mouwen

51,53

3

Junior

G

Denise Beerendonk

41,15

2

Instap

RV

Diandra Ravestijn

52,45

2

Pupil 2

RV

Megan Clijdesdale

52,78

2

Jennifer de Vries

52,70

3

Jeugd 2

RK

Denise Antoni

41,50

2

Junior

RK

Nyah Uhlenbeek

41,65

1

Alle meiden maar ook hun leiding van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat en nu
op naar de laatste competitiewedstrijd eind maart.
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AANKOMENDE MEIVAKANIE

Omdat zowel de scholen vallend onder Primair onderwijs als Agora geen
school hebben, hebben wij de vakantie moeten aanpassen omdat de
scholen en dus de kinderen vrij zijn.
De periode dat er geen gymles wordt gegeven is van (goede) vrijdag 19
april tot en met zaterdag 4 mei 2019. Vanaf maandag 6 mei 2019 is er
weer volop les.
CLUBBLAD DE BRUG
Ons clubblad De Brug staat ook nu weer op de
website.
Dus heeft u het clubblad niet meer voorhanden
dan is het altijd op de website van K&V nog te
lezen.
Het is de bedoeling om elk komend clubblad ook
op de website te plaatsen zodat het altijd voor
een ieder is te raadplegen.
Dus in het vervolg twee mogelijkheden
eenmaal in de brievenbus en eenmaal via de
website: www.krachtenvlugheid.nl
Reactie op stukje in het Noordhollands Dagblad.
Wat een kneuterige verslaggever Warner de Weerd over het zaterdag 19 Januari jl.. te
spelen damtoernooi Zaanstreek Tilburg.
K&V is m.i. Een vereniging die zijn vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje zet en hen een
overheerlijke smakelijke gezellige avond bezorgd in de kantine die een schitterende
keuken van alle gemakken voorzien heeft en die niet perse voorzien dient te worden
van luxe stoelen of zelfs barkrukken.
De vele vrijwilligers hebben dit in hun spaarzame vrije uren mogelijk gemaakt.
De damclub Zaanstreek die elke maandagavond gebruik maakt van de kantine is m.i.
dik tevreden.
O ja de kleedkamers ruiken niet, naar oud zweet en zijn niet voorzien van houten
planken.....
Zo dat wil ik maar effe zeggen,
ASTALAPASTA
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Kleurplaat

Wij wensen iedereen
alvast hele fijne
paasdagen.
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DE

LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID

CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool “Et Buut”)
Maandag
19.30 — 20.30
Aerobic met yoga
Dinsdag
16.30 — 17.30
Kleutergym van 4 t/m 7 jaar
17.30 — 18.30
Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar
HOORNSEVELD: gymzaal Panneroodstraat (bij basisschool “Het Dok”)
Donderdag 17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens van 5 t/m 8 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes en jongens van 9 t/m 11 jaar
19.00 — 20.00
Turnen meisjes vanaf 12 jaar
POELENBURG: gymzaal hoek Schaarsven (bij basisschool “Tamarinde”)
Maandag
17.30 — 18.30
Turnen meisjes en jongens vanaf 5 jaar
WESTERWATERING: gymzaal “P. van Meverstraat” (bij de basisscholen)
Maandag
18.00 — 19.00
Turnen meisjes van 4 t/m 7 jaar
19.00 — 20.00
Turnen meisjes vanaf 8 jaar
KALF: sporthal “De Tref” (Drielsewetering)
Dinsdag
16.00 — 17.00
Kleutergym 3 t/m 5 jaar
17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens 6 t/m 9 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes vanaf 10 jaar
Woensdag 19.00 — 20.00
Bodyshape workout op muziek
KOOG a/d ZAAN: gymzaal “Pinkstraat” nr. 25
Woensdag 17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes 8 en 9 jaar
19.00 — 20.00
Turnen meisjes vanaf 11 jaar en ouder
KOGERVELD: gymzaal “De Greep” (Perzikkruidweg 2-B)
Maandag
09.00 — 10.00
Dames conditie-training 60+
13.30 — 14.30
Dames conditie-training
15.30 — 17.00
Free Running
17.30 — 18.30
Turnen meisjes en jongens 4 t/m 7 jaar
18.30 — 19.30
Turnen meisjes en jongens 8 en 9 jaar
20.00 — 21.00
Workout op muziek van deze tijd
Dinsdag
17.00 — 19.30
Selectie training jeugd 9 t/m 13 jaar
19.30 — 21.00
Selectie training dames vanaf 14 jaar
Woensdag 16.00 — 18.00
B-selectie
18.30 — 20.00
Recreatief turnen dames vanaf 14 jaar
20.00 — 21.00
Workout op muziek van deze tijd
Donderdag 11.00 — 12.00
Dames 65+ blijf fit
18.30 — 19.30
Turnen jongens 8 t/m 13 jaar
20.00 — 21.00
Conditie-training heren met brugbal
Vrijdag
09.30 — 10.30
Ouder en peutergym 1½ t/m 3 jaar
15.30 — 16.30
Jeugdtraining vanaf 5 jaar
16.30 — 19.00
Selectie training meisjes 9 t/m 13 jaar
19.00 — 21.00
Selectie training dames 14 jaar
Zaterdag
11.30 — 13.00
Free Running
ZAANDIJK - ROOSWIJK: gymzaal “De Zoeker”
Maandag
17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar
Dinsdag
17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens van 4 t/m 6 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes en jongens vanaf 7 jaar
Woensdag 19.30 — 20.30
Dames conditie-training
20.30 — 22.00
Volleybal gevorderden
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AGENDA
Vakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paasvakantie
Koningsdag
Mei vakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

16
20
5
22
16
19
21
27
28
30
8
6

juli
oktober
december
december
februari
april
april
april
april
mei
juni
juli

2018 t/m 2 september
2018
2018 t/m 27 oktober
2018
2018 (alleen jeugd)
2018 t/m 5 januari
2019
2019 t/m 23 februari
2019
2019 Dus 2 weken vakantie!
2019 t/m 22 april
2019
2019
2019 t/m 5 mei
2019 aangepast!!
2019 t/m
1 juni
2019
2019 t/m 10 juni
2019
2019 t/m 25 augustus
2019

Wedstrijden
24-11-2018

1e competitiewedstrijd dames

Wormer

25-11-2018

1e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

19-01-2019

2e competitiewedstrijd dames

Wormer

20-01-2019

2e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

23-03-2019

3e competitiewedstrijd dames

Wormer

24-03-2019

3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

13-04-2019

Ringenzwaai wedstrijd

Zaandam

19-05-2019

Toestelkampioenschappen

Wormer

25-05-2019

Onderlinge wedstrijden K&V

Zaandam

Activiteiten
11-01-2019

Vrijwilligersavond

De Greep

15-03-2019

Algemene Jaarvergadering

De Greep

13-4-2019

Disco

De Greep

30-5 t/m 2-6-2019

Hemelvaartkamp

???

5-10-2019

Jumping Pannenkoek

De Greep

9-11-2019

Disco

De Greep
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