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Even terug kijken op geslaagde jeugduitvoering 
Tijdens de jeugduitvoering met thema Terug in de Tijd zijn we met  

elkaar in een tijdmachine beland. In de loop van de middag  

gingen we steeds verder terug in de tijd. Zo gingen we langs de  

hippies, kwamen we in de Jaren ‘20 en zijn we zelfs nog middel- 

eeuwse prinsessen tegen gekomen. Bekijk nu de foto’s van deze  

geslaagde middag op onze website. Met dank aan Robbin de Jong 
 

 

V.G.V. werft vrijwilligers voor verschillende werkgroepen 
V.G.V. zoekt en benadert momenteel enthousiaste ouders die samen met  

anderen een bepaalde taak op zich willen nemen. Zo komt er een nieuwe  

werkgroep Geldacties, Evenementen, Sponsoring, PR en ledenwerving. Onze  

vereniging drijft op de inzet van vrijwilligers, turners, turnsters, leiding, (jeugd) 

bestuur en ouders. Wij zijn erg blij met hun inzet en bijzonder trots dat zij dit  

belangeloos voor onze club willen doen. Iedere bijdrage, hoe klein dan ook,  

is belangrijk voor VGV. Zo zijn wij bijvoorbeeld op zoek naar vrijwilligers voor: 

* Groot Gymfeest  * Website  * Sponsoring  

* Evenementen  * Ledenwerving * Grote Clubactie   

En het hoeft echt niet vele uren per maand in te houden. Maar die kleine  

tijdsinvestering van uw kant, helpt ons enorm! Interesse? Mail naar  

redactie@vgvvarsseveld.nl. 
 

 

Beppie Bussink zoekt collectanten voor de landelijke collecte gehandicapten- 

sport. Als dank voor de inzet bij deze collecte gaat een paar procent van de 

opbrengst naar VGV. Interesse? Neem dan contact op met Beppie Bussink  

per mail beppie.bussink@outlook.com of bel 0315-242891.  

 

Veeg zaterdag mee met V.G.V.   
A.s. zaterdag start de WC papier actie.  

Steun onze vereniging en kom helpen!  

Met deze extra inkomsten proberen we de contributie 

laag te houden voor alle leden.  

We zoeken nog ouders die willen rijden en kinderen 

die willen helpen met de huis-aan-huis verkoop.  

We verzamelen om 9.30 uur bij de Van Raam Arena. 

Opgeven kan nog via redactie@vgvvarsseveld.nl. 

Help mee! Geef je nu op! 

 

 

Agenda 
 

•  Veeg mee met V.G.V. 

25 maart  

    Jaarlijkse toiletpapier actie 

 

•  Collecte Fonds Sport 

Gehandicapten 

    26 maart t/m 1 april 

 

•  Paaseieren zoeken 

15 april  

    Groep 1,2,3 

 

•  Meivakantie  

24 april t/m 7 mei 

 

•  Themaweken 

    8 t/m 29 mei 

 

 Jeugduitvoering 

 

 

Evelien Westerveld TD4 jurylid  
 

Evelien Westerveld, trainster en jurylid van VGV, heeft de 

hoogst mogelijke juryopleiding binnen Nederland gevolgd 

voor turnen dames. Zij heeft het examen met een goed 

resultaat afgesloten. 

Vanaf heden mag Evelien alle divisies, van eredivisie t/m 

6e divisie, binnen Nederland jureren.  

Van harte gefeliciteerd namens V.G.V.! 


