
 1 

de verkeerde kant op! Ik 
wil alle ouderen onder ons 
meegeven, dat meegaan 
met de tijd niet alleen het 
lichaam, maar ook de 
geest levendig houdt! Ze-
ker in de afgelopen peri-
ode is gebleken hoe be-
langrijk snelle, heldere 
communicatie is. Van de 
ene op de andere dag 
kon de situatie voor de 
gymclubs drastisch veran-
deren.  
E-mail, nieuwsbrieven, 
social media, en whats-
app-verzendlijsten, blijken 
effectief om leden te be-
reiken. Voor zover ik weet 
zijn online vergaderingen 
door K&V nog niet ge-
bruikt. Onlangs heb ik er 
een meegemaakt. En hoe 
leuk en onverwacht mak-
kelijk was dat. Misschien is 

Dit keer geen voorwoordje 

van onze voorzitter Patricia. 

Helaas heeft zij te maken 

met wat gezondheidspro-

blemen en haar hoofd staat 

op dit moment niet zo naar 

het schrijven van een voor-

woordje voor de Nieuws-

brief. En dat begrijpen we 

natuurlijk wel. @Patricia, 

een spoedig herstel gewenst 

en hopelijk zien we elkaar 

snel weer.  

We laten Janny dit keer 

aan het woord. Janny is me-

de-leidster van de workout 

uurtjes op maandag en 

woensdag en doet met haar 

81 jaar nog steeds heel ac-

tief mee met de lessen. Jon-

geren kunnen soms nog wel 

een voor-

beeld aan 

haar nemen. 

 

Communicatie: De 

Nieuwsbrief van K&V 
 

Allereerst wil ik een com-
pliment geven aan Margot 
voor de ontwikkeling en 
vormgeving van de 
Nieuwsbrief, zoals we die 
nu een aantal keren heb-
ben mogen ontvangen. 
Helder, actueel, overzich-
telijk, kort en bondig, maar 
ook kleurrijk en vrolijk. Net 
wat we nodig hebben in 
deze donkere tijd! Natuur-
lijk zijn er ook mensen die 
er minder blij mee zijn. 
Maar, wie verandering 
voelt als tegenwind, loopt 

De leden aan het woord 

Jaarvergadering 2021  

 Het bestuur heeft de stuk-

ken voor de komende 

jaarvergadering klaar. 

Deze staan op:  

www. krachtenvlugheid.nl   

Wanneer de jaarverga-

dering kan worden ge-

houden is op dit moment 

nog niet bekend, omdat 

evenals vorig jaar, de co-

ronapandemie roet in het 

eten gooit.  
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Zodra het mogelijk is zul-

len wij u via de lessen 

uitnodigen. Wellicht doen 

we dit in aangepaste 

vorm in verband met co-

ronamaatregelen. 

Het bestuur 

een online leden-
vergadering een 
volgende stap?  
 
Ik denk dat clubs 
mee moeten in de 
trend van alle-
daagse communi-
catievormen; kort, 
snel en direct.  



 2 

Helaas kunnen vanwege 

corona de wedstrijden dit 

jaar tot aan de zomerva-

kantie geen doorgang 

vinden.  

Zowel de KNGU als het 

Rayon hebben alle ge-

plande wedstrijden afge-

last.  

Voordat je een wedstrijd 

kunt houden hebben de 

turnsters natuurlijk wel een 

voorbereiding nodig van 

minimaal 2 maanden. En, 

zeker na een periode van 

gedwongen rust. Dus nu 

vast nieuwe oefeningen 

leren voor de wedstrij-

den na de zomervakan-

tie. Als corona dit na-

tuurlijk toelaat. 

 

Vervolg pag. 1 Com-

municatie 

Ik lees dat we overstap-

pen op Club Assistent en 

zie kansen voor een 

directe en effectieve 

communicatie met leden. 

www.krachtenvlugheid.nl.  

Natuurlijk moet het goed 

weer zijn.  

Bij regen en storm gaan 

de lessen niet door.  

Ook voor de ouderen 

wordt per les en in over-

leg met de leiding beke-

ken of en wanneer buiten-

lessen gegeven kunnen 

Het laatste nieuws is dat 

wij  met de jeugd vanaf 

dinsdag 6 april 2021 

weer buiten gaan turnen 

en wel op het grasveld bij 

De Greep. Op pagina 7 

van deze Nieuwsbrief 

staat het schema, maar 

ook op de website van 

K&V: 

worden. De leiding zal u 

daarover zelf informeren.  

Wedstrijden 

Start buitenlessen op dinsdag 6 april bij De Greep 

Overstap naar nieuw systeem voor ledenadministratie  

systeem goed bekeken. In 

samenwerking met de pro-

ducent zijn de nodige aan-

passingen aangebracht, 

zodat het voldoet aan de 

eisen die zowel de KNGU 

als K&V aan een ledenad-

ministratie stellen. Het was 

niet simpel om onze mini-

male eisen op een juiste 

manier gerealiseerd te 

krijgen, maar het is gelukt. 

We zijn nu overgestapt op 

dit nieuwe systeem. Het wil 

nog niet zeggen dat alles 

vlekkeloos zal gaan verlo-

pen. We moeten er in de 

praktijk nog ervaring mee 

opdoen. Op voorhand een 

excuus als er toch foutjes 

worden gemaakt.  Het 

bestuur wil allen en dan in 

het bijzonder René harte-

lijk danken voor het reali-

seren van de overstap en 

hun geweldige inzet.  

De ledenadministratie van 

K&V ging via DigiMem-

bers van de KNGU.  De 

KNGU heeft ons laten we-

ten het contract met Di-

giMembers te beëindigen 

en over te stappen naar 

Club Assistent.  Deze over-

stap brengt veel extra 

werk zich mee. René Bult 

was bereid deze kar met 

zijn kennis te trekken. Hij 

heeft samen met André, 

Wil en Albert het nieuwe 

Nieuwsbrief  K&V      

MISSCHIEN GAAN 

LESSEN IN 

AANGEPASTE 

VORM DOOR IN 

MEI– EN 

ZOMERVAKANTIE. 

HOUD HET NIEUWS 

IN DE GATEN! 

Met de club app, kan vol-
gens het bondsorgaan “The 
Connection”, vanuit Club 
Assistent een appbericht 
verstuurd worden. Meteen 
duidelijk dat er nieuws is.  
Ziet u het volgende appbe-
richt al voor zich? 
“Hallo …., we hebben 
goed nieuws! De gymzaal 
gaat weer open etc… 
 
Ik kan niet wachten tot we 
weer lekker op een matje 
de buik– en bilspieren aan 
het werk zetten. U ook?  
 
Janny van den Bor 
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De contributie over het 1e kwartaal 2021 is door de leden (enkelen uitgezonderd) 

“gewoon” voldaan. Waarvoor onze hartelijke dank. Wij willen proberen de niet gege-

ven lessen te compenseren en wel door in vakanties, zowel de meivakantie als de zomer-

vakantie op een aangepaste wijze doorgang te laten vinden. Zodra hier duidelijkheid 

over is, zullen wij u berichten.  

Vragen hierover mag u stellen aan: penningmeester@krachtenvlugheid.nl  

het je creativiteit. De Om-

metje-app helpt je daar-

bij. 

Start met vrienden, familie 

of gymmaatjes een eigen 

wandelcompetitie of ga 

de uitdaging aan tegen 

de rest van Nederland. 

Hierdoor kan je op een 

leuke manier samen wan-

delen, zonder dat je op 

de dezelfde locatie bent. 

Wandelen houdt je herse-

nen gezond. Maak het nóg 

leuker met de nr.1 wandel 

app: Ommetje! 

Elke dag een wandeling 

maken is belangrijk voor 

je fysieke en mentale ge-

zondheid. Je krijgt meer 

productiviteit en energie 

na het lopen van een Om-

metje. Ook helpt het je te 

onthaasten en verbetert 

Zo motiveer je elkaar om 

dagelijks een Ommetje te 

maken. 

De Ommetje-app is ont-

wikkeld met hoogleraar 

neuropsychologie Erik 

Scherder. Hij vertelt je na 

iedere wandeling een in-

teressant hersenfeitje. 

Lees verder op pagina 6 

 

Contributie 2021 

Ommetje app van de hersenstichting 

Technisch onderhoud & verduurzaming 

In het kader van verduur-

zaming is de vloerisolatie 

voltooid. Een plastic laag 

over de bodem en 

“broodjes” zijn onder de 

vloer aangebracht. Hier-

door zal de vloer warmer 

aanvoelen (zo’n 2 tot 4 

graden) en de kosten van 

het verwarmen van de 

zaal zal hierdoor dalen.  

Ook is de oost muur (waar 

het wandrek aan vast zit) 

voorzien van isolatie. Dit 

zal ook positieve invloed 

hebben op de stookkosten. 

Wij gaan verder met de 

verduurzaming en bekijken 

of zonnepanelen de juiste 

oplossing is om straks over 

te stappen van gas naar 

verwarming via zonnepa-

nelen. Er zijn reeds offer-

tes aangevraagd.  

De Technische Commissie 

De Greep 

Er mochten geen lessen 

worden gegeven vanaf 

half december. De tech-

nisch commissie heeft juist 

daardoor veel onder-

houdswerkzaamheden 

kunnen verrichten.  Alles 

wat nodig was is gerepa-

reerd en of vervangen. Zo 

zijn bijvoorbeeld valmat-

ten gerepareerd, evenals 

een gymblok en de tum-

blingbaan, die op vele 

plaatsen lekte.  

2021, nr. 2      maart 2021 

 

 

 

 

 

 

VLOER ZAL 2 

TOT 4 GRADEN 

WARMER  

AANVOELEN 

Sponsorkliks 
Met Sponsorkliks kun je zelf een financiële bijdrage leveren aan Kracht & Vlugheid, 
zonder dat het een cent extra kost! Bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd of 
koop een boek bij Bol.com en K&V ontvangt geld in de clubkas. Een percentage van 
het aankoopbedrag gaat naar K&V. En jou kost het niets extra. Hoe werkt het? Heel 
simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die 
via SponsorKliks.com wordt gedaan. 75% van deze commissie wordt op de bankre-
kening van K&V gestort. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u 
via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het 
laatste geval keert Bol.com een commissie uit en profiteert K&V hier direct van! 

Op SponsorKliks.com kun je zien welke webwinkels er mee doen, en dit zijn er veel! 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5359
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5359
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5359
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Sporten doet wat met je! 
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WIST JE DAT? 
 

Je kunt altijd een 

proefles volgen. Meld je 

bij de leiding van het 

desbetreffende uur en  

bespreek de 

mogelijkheden. Het 

lesprogramma is te 

vinden op onze website. 
 

Wil je het lidmaatschap opzeggen? ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl 

Heb je vragen over openstaande rekeningen? penningmeester@krachtenvlugheid.nl 

Heb je een vraag over turnwedstrijden? wedstrijdsecretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Heb je een verzoek aan de PR? pr@krachtenvlugheid.nl 

Heb je een vraag over activiteitenprogramma? activiteit@krachtenvlugheid.nl 

Wil je een integriteitsmelding doen?  Bel 06-49634929 of 06-14287752  

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? secretariaat@krachtenvlugheid.nl 

Sporten doet wat met je! 

Een overzicht van de 

kosten van het 

lidmaatschap is te vinden 

op onze website. Wij 

adviseren leden die via 

een nota de contributie 

betalen over te stappen 

op automatische incasso. 

Informatie: 

ledenadministratie 

@krachtenvlugheid.nl 

 

  

Wilt u ook uw mening 

geven over een bepaald 

onderwerp of iets delen 

met andere leden van 

K&V? Stuur een email 

naar secretariaat@ 

krachtenvlugheid.nl 

 

Sporten doet wat met je! 

Download gratis de Ommetje-

app, kom hogerop in de rang-

lijst, speel alle medailles vrij en 

word de fitste van jouw 

team! Dé Nr.1 Wandelapp van 

Nederland! 

Blijf juist nu in beweging met 

de Ommetje-app! 

 

 

Vervolg … Ommetje app van de hersenstichting  
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Schema buitenlessen vanaf dinsdag 6 april, locatie 
grasveld De Greep, Perzikkruidweg 2b, Zaandam 

A en B selectie    juf. Nienke, Chris en Sabrina  17.00 – 18.30 uur    allen 
Dames selectie    juf Amy (Chris)   18.30 -  20.00 uur 
 

Kinderen die les hebben in: leiding: 
De Greep   juf Gonda  5 tot 8 jaar  8 tot 13 jaar 
Wester watering   juf Naomi  idem    idem 
De Zoeker   juf Yara  idem   idem 
Poelenburg   meester Albert     allen 
De Tref   juf Gonda  5 tot 8 jaar  8 tot 13 jaar 
 
 
Woensdag  start 7 april    17.30-18.30 uur  18.30-19.30 uur 
Kinderen die les hebben in: 
Pinkstraat   juf Gonda     5 tot 8 jaar  8 tot 13 jaar 
Parkstraat   juf Chris  idem   idem 
Pannenroodstraat  juf Monique/Gonda idem   idem 
 
Dames turnen              juf Ilya/meester Guido            19.30 – 20.30 uur 
 
 
DE LESSEN WORDEN UITSLUITEND GEGEVEN MET DROOG WEER. REGEN? DAN GEEN LES!!  
 
Regels: 

• Kinderen gaan thuis naar de WC (wc’s zijn gesloten)  

• Kinderen komen in warme sportkleding (kleedruimten zijn gesloten)  

• Ouders brengen kinderen en gaan direct weer naar huis (ouders blijven niet kijken).  

• Kinderen zijn circa 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig.  

• Na afloop van de les gaan de kinderen direct naar huis (ouders zijn weer op tijd 
aanwezig) 

• Verder dienen de aanwijzingen van de leiding en de coronacoördinator opgevolgd te 
worden. 

 


