
 

  
         

Agenda 
17/07-29/08 Zomervakantie 
06/09 Start lessen seizoen 2021/2022 
 
 
Is uw emailadres of telefoonnummer 
gewijzigd? Dit graag    doorgeven aan 
ledenadministratie@gyminboskoop.nl 
 
 
Volgt u ons al op Facebook? 
      

 

 

 

Onze sponsors 
 

 
     
     

                              
      
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
            
      

Woordje vooraf   
Een nieuwsbrief met een terug- en 
vooruitblik. 
 
Het afgelopen seizoen was er een van 
omschakelen. Een afwisseling van binnen 
turnen, online turnen en buiten in 
beweging zijn op de atletiekbaan of elders 
in het dorp. Geen wedstrijden en geen 
ouders in de zaal. Het 50-jarig bestaan 
werd gevierd. Anders dan we altijd hebben 
gedacht maar zeker niet minder leuk en 
feestelijk! Met een paar uur in jumpsquare 
werd het eind van het seizoen voor de 
turnsters enthousiast afgesloten. 
De dames van de trim-fit hebben nog een 
gezamenlijk uitje in het verschiet. 
 
Het nieuwe seizoen gaat bijna van start. 
In de week van 6 september starten de 
lessen weer. Binnen in de zaal in de Plataan 
en in de gymzaal op de Biezen. 
Het aankomende seizoen staat voor het 
bestuur in het teken van opleiden van 
trainsters, het vergroten van onze jury-
pool en het werven van nieuwe leden. 
Voor de leden wordt aankomend seizoen 
er weer een waarin we met veel plezier 
binnen kunnen turnen en gymmen, lekker 
kunnen bewegen en beter kunnen worden 
in je sport! 
 
Laten we er met z’n allen weer een super 
sportief en fijn seizoen van maken! 
 
 
Bestuur Gymvereniging Boskoop 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum 
In 2021 bestaat GV Boskoop 50 jaar!  

Op zaterdag 26 juni stond het evenement 
gepland voor de leden van GV Boskoop ter 
ere van dit jubileum. Voor de turnsters uit 
groep 2, 3 en 4 was er een leuke middag 
in de Plataan, waarbij er verschillende 
spelletjes werden gespeeld. Denk hierbij 
aan koekhappen, estafette, turnmemory, 
blikgooien en zaklopen. Deze spellen 
werden afgewisseld met wat lekkers te 
eten en drinken en een ijsje van Janssen. 
Aan het einde van de middag kregen de 
turnsters een mooie bidon mee met het 
nieuwe logo van gymnastiekvereniging 
Boskoop en een leuk cadeautje. 

Voor de leden vanaf groep 5 was er een 
fietstocht door Boskoop uitgestippeld. 
Tijdens de fietstocht waren er 
verschillende posten, waarbij de leden 
een spel speelden, zoals een 
handstandwedstrijd, turnmemory, 30 
seconds en het uitbeelden van het nieuwe 
logo op een originele manier. Ook de 
fietsers werden voorzien van eten, 
drinken en een ijsje van Janssen. 
Halverwege de fietstocht was het spel 
“maak een originele groepsfoto, waarbij 
er turnhoudingen terug te zien zijn”. De 
winnende foto is van de dames trimgroep, 
gefeliciteerd!  

Namens de organisatie willen wij 
nogmaals alle ouders bedanken die 
hebben geholpen bij het organiseren van 
deze gezellige middag. 
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Jumpsquare 
Om dit gekke seizoen geweldig af te 
sluiten, zijn alle jeugdgroepen op 
donderdag 14 juli naar Jumpsquare in 
Gouda geweest. Wat een turnfeest! 
 

 
 

Nieuwe bestuursleden 
Afgelopen seizoen heeft het bestuur een 
aantal veranderingen doorgemaakt. Zo is 
onze penningmeester Ton Weijermars 
gestopt en hebben wij een nieuwe 
penningmeester sinds januari 2021, 
namelijk Carla Senneker. Ook hebben wij 
een extra lid aan ons bestuur toegevoegd, 
Esther! 
 
Wij zijn erg blij dat we momenteel een 
bestuur hebben bestaande uit 7 
personen, maar mocht u het leuk lijken 
om bestuurslid of vrijwilliger te worden bij 
de gymnastiekvereniging, kunt u altijd 
contact opnemen met het bestuur. 
voorzitter@gyminboskoop.nl  
 

Verandering ledenadministratie  
Afgelopen voorjaar stopte de 
samenwerking tussen het oude 
ledenadministratie systeem en de KNGU. 
Dit zorgde ervoor dat alle 
turnverenigingen verplicht moesten 
overstappen naar een nieuw 
ledenadministratie systeem. Deze 
overstap is inmiddels gemaakt en gelukkig 
zijn bijna alle veranderingen niet zichtbaar 
voor de leden. Alleen het aantal incasso’s 
per jaar gaat veranderen. Dit stond 
voorheen op 2 keer per jaar en dit gaat nu 
naar 4 keer per jaar. Het jaarlijkse lesgeld 
gaat dus voortaan gedeeld worden door 4, 
zodat we vier gelijke bedragen per jaar 
incasseren.  
 
Doordat er veel verenigingen tegelijkertijd 
de overstap maakten, liepen de 
wachttijden op hadden wij ook te maken 
met een vertraging op de incasso. Dit is nu 
allemaal opgelost en daarom staat de 
aankomende incasso, over kwartaal 3,  
eind augustus ingepland.  
 

Mascotte Wereld Gymnaestrada 
De Wereld Gymnaestrada 2023 heeft 
een eigen mascotte! Wil jij dat hij 
langskomt bij jouw vereniging? Grijp dan 
nu je kans! De mascotte heeft nog een 
naam nodig en daar hebben wij jullie 
hulp bij nodig. Alles kan en mag, denk aan 
de meest grappige, leuke, creatieve, 
mooie naam en maak kans om te 
winnen! Ga snel naar het invulformulier 
(link hieronder) voor alle vragen en wie 
weet zorg jij voor een hele leuke dag op 
jouw vereniging! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSdW1_GNybiSaATDBzvJvcFP-
cVP6zziJDgblygrmTmygdD8Fw/viewform  

 
 

Nieuwe trainster 
Binnen het trainsterteam hebben er een 
aantal verschuivingen plaatsgevonden. 
Wij zijn blij te melden dat wij een nieuwe 
trainster hebben kunnen aanstellen. 
Jiska Schotanus zal per 7 september les 
geven aan de leden van groep 7, 8 en klas 
1. Deze lessen zullen plaatsvinden op de 
dinsdag van 17.30-18.30 uur in zaal B van 
de Plataan.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Fusie Aspies met DOS 
Met ingang van het seizoen 2021-2022 
werken Gymnastiekvereniging Boskoop 
en DOS Alphen samen. De lesgroep turnen 
meisjes vanaf klas 2 (aspies) van GV 
Boskoop en de lesgroep damesturnen 16+ 
van DOS Alphen worden samengevoegd.  
 
Waarom deze samenwerking? 
Trainster Dorien heeft een jaar geleden 
aangegeven dat het combineren van het 
lesgeven met haar jonge gezin moeilijker 
werd. Het tijdstip en het nooit kunnen 
afzeggen werden na al die jaren een 
groter probleem. Een zoektocht naar een 
vervanger startte, maar die werd helaas 
niet gevonden. In contact met DOS Alphen 
kwam deze mogelijkheid tot 
samenwerking voorbij. Dichtbij huis en 
samen op een groep staan; met deze 
voorwaarden gaat zij graag verder.  
 
Beide besturen bleken enthousiast over 
de samenwerking en wij hopen de leden 
ondanks de afstand ook.  

 

Rooster seizoen 2021/2022 
Het rooster voor het nieuwe seizoen zal 
er als volgt uit komen te zien: 
 
Plataan 
Maandag 
16.45-19.00uur A-selectie 
 
Dinsdag 
15.30-16.30uur Kleutergym groep 1 en 2 
16.30-17.30uur Groep 3 en 4 
17.30-18.30uur Groep 5 en 6 
17.30-18.30uur Groep 7,8 + klas 1  
(zaaldeel B) 
 
Donderdag 
15.30-17.00uur A+B-selectie onderbouw 
17.00-18.45uurA+B-selectie middenbouw 
18.45-20.30uur A+B-selectie bovenbouw 
 
DOS Sporthome Alphen a/d Rijn 
Vrijdag 
19.30-20.45uur Aspies vanaf klas 2 
 
Biezen 
Donderdag 
19.15-20.15uur Dames trimmen 
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Wist-je-dat? 

 
✓ je de gymvereniging kan sponsoren 
door middel van sponsorkliks! Via de 
button op onze website kunnen alle 
online aankopen besteld worden. Voor 
iedere aankoop krijgt de gymvereniging 
een klein bedrag en voor u kost het niets 
extra’s!  
 

 
 

✓ er regelmatig vraag is naar 
tweedehands verenigingspakjes? Als je 
nog een (te klein geworden) 
verenigingspakje thuis hebt liggen of je 
kent iemand die gestopt is met turnen en 
het pakje nog heeft: deze kunnen 
verkocht worden door te e-mailen naar 
ledenadministratie@gyminboskoop.nl  
Dan komen ze op de website te staan én 
wordt het doorgegeven aan de trainster 
die die leeftijdsgroep lesgeeft. 
 
✓ de selectie een eigen Instagram 
account heeft? Deze heet 
turnselectie_boskoop. Hier kun je vele 
foto’s en filmpjes vinden van onze 
selectieleden.  
 
✓ de vereniging altijd op zoek is naar 
nieuwe juryleden? Lijkt je dit leuk? Neem 
dan contact op met 
selectie@gyminboskoop.nl  

 
✓ We in het nieuwe seizoen weer 
meedoen aan de Grote Clubactie! 
Afgelopen jaar hebben we weer een mooi 
bedrag opgehaald en daardoor nieuw 
materiaal kunnen aanschaffen. Dit willen 
we natuurlijk in het nieuwe seizoen weer 
doen, dus moeten we veel loten 
verkopen! 

 
 

 
✓ er op alle woensdagen in augustus 
getraind kan worden in de Plataan? Deze 
trainingen worden ook wel de  
summergymnastics genoemd. Alle leden 
en niet-leden zijn welkom. Van 16.30-
17.30 uur voor de basisschoolleeftijd en 
van 18.00-19.00 uur voor de middelbare 
school leeftijd en ouder.  
 
✓ de vereniging een nieuwe website 
en logo heeft? Neem snel een kijkje op 
www.gyminboskoop.nl   

 
 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@gyminboskoop.nl
mailto:selectie@gyminboskoop.nl
http://www.gyminboskoop.nl/

