
 
 

Nieuwsbrief november/december 2022 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

 

Graag willen wij jullie weer even meenemen in het nieuws van en rondom Gymvereniging Boskoop! 

 

Enquête 

Om onze gymvereniging constant te verbeteren vragen wij informatie van onze leden. Wat gaat goed 

met de vereniging en wat gaat minder goed volgens jullie. Graag vragen wij (ouders/verzorgers van) 

onze leden om via deze link een aantal vragen te beantwoorden. Dank alvast voor uw tijd. 

 

Contributie 

Helaas zien wij om ons heen dat alles duurder wordt. Dit geldt, zoals jullie begrijpen, ook voor ons als 

Gymnastiekvereniging Boskoop. Dan moet u denken aan vergoedingen trainsters, verzekeringen en 

bondsafdracht. We zijn daarom genoodzaakt om de contributie met ingang van 1 januari 2023 met 

3,5% te verhogen. Als bestuur hebben wij hier zorgvuldig over nagedacht, omdat voor iedereen de 

kosten in het huishouden dit jaar ook al flink zijn gestegen. Daarnaast hebben wij in onze afweging 

meegenomen dat de contributie de laatste twee jaar niet is verhoogd.  

De contributie wordt (per kwartaal) 

Gr 1-6  35,86 

Gr7-8-brugklas  51,13 

Aspies  63,39 

Dames Trimmen  48,90 

Selectie onderbouw 51,75 

Selectie middenbouw 51,75 

Selectie bovenbouw 55,42 

Selectie A maandag 55,42 
 

 

 

https://forms.gle/6ovfYAQdE7P9vdzc8


 
 

Zwangerschapsverlof Krista 

Op 19 september is Loes geboren! De dochter van Krista, onze trainster. Ze groeit goed en doet het 

goed en dat betekent dat Krista na haar verlof weer lekker terugkomt naar de lessen. Vanaf januari 

2023 begint Krista weer met lesgeven. Alvast welkom terug Krista en veel plezier! 

 

Wedstrijden selectie 

Voor de selectieleden is het wedstrijd-seizoen weer begonnen. Na 2 seizoenen met een enkele 

wedstrijd weer terug naar eerst. De eerste wedstrijd is geturnd op zondag 20 november. De volgende 

wedstrijden zijn op: 

 

 

Leuk als er mensen komen kijken! 

 

 



 
Juryleden 

 

Wat fijn dat we weer wedstrijden kunnen turnen! De turnsters doen het graag en met veel plezier! 

Wisten jullie dat elke vereniging die mee doet met de wedstrijd ook een jurylid mee moet nemen? 

Wisten jullie dat je een jury cursus kan volgen? Als we meer juryleden onder onze (ouders/verzorgers 

van) leden kunnen krijgen kunnen de wedstrijden verdeeld worden. Altijd al leuk gevonden om meer 

van het turnen te weten te krijgen en ons een handje te helpen? Vraag informatie aan trainster 

Annoeska Hameete.  

 

Lestijden per januari 2023 

We beginnen na de kerstvakantie weer op maandag 9 januari 2023 met de lessen. Omdat Krista weer 

terug is zullen de lessen weer teruggaan naar de tijden van voor de zomervakantie. Dit was als volgt: 

Maandag Gehele A-selectie 16.45 – 19.00 

Dinsdag Groep 1-2-3 15.30 – 16.30 

Dinsdag Groep 4 16.30 – 17.30 

Dinsdag Groep 5-6 17.30 – 18.30 

Dinsdag Groep 7-8, Klas 1-2 17.30 – 18.30 

Donderdag Selectie onderbouw 15.30 – 17.00 

Donderdag Selectie middenbouw 17.00 – 18.45 

Donderdag Selectie bovenbouw 18.45 – 20.30 

 

Onderlinge wedstrijd Gymvereniging Boskoop 

Op 18 maart is er de jaarlijkse onderlinge wedstrijd van onze Gymvereniging. Tijden en details komen 

nog maar zet de datum alvast op de kalender! 

  



 
 

Turnweekend op scoutingterrein Mr van Daalgroep 

Wat was het leuk! Bestuur, trainsters, leiding van de avond en de leden kijken allemaal terug op een 

geslaagd weekendje vol spel, plezier, turnen en gezelligheid! Dank ook aan Albert Heijn Boskoop en 

Shoeby Boskoop voor de sponsoring! Zoiets organiseren we graag vaker. Wie wil daar mee helpen? 

Wil jij zorgen dat de Gymvereniging leuke dingen kan doen? Wil jij dat onze leden met goede 

materialen trainen en dat de leden altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? 

We hebben nog zeker plek in het bestuur. Binnenkort komt de functie van secretaris vrij. Liever iets 

minder frequent? Bij de evenementencommissie of op gebied van communicatie kunnen we ook 

zeker mensen gebruiken.  


