AGENDA

11 juni

18 juni

2 juli

2 juli t/m 28 augustus

16 juli t/m 28 augustus

Danspodium in Centrum Emmen
Alles Kids in Drenthe Demo’s in Centrum Emmen
Beweegdiploma in Bargeres
Zomervakantie seniorengroepen
Zomervakantie alle groepen
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Van de bestuurstafel
Op donderdag 21 april hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehad in het Brinkenhoes in Bargeres.
De opkomst is matig tot goed te noemen.
Tijdens deze vergadering zouden er 2 bestuursleden aftreden, en zou het bestuur nog maar uit 3 mensen
bestaan. Gelukkig heeft de laatste noodkreet die bij de uitnodiging voor de jaarvergadering zat zijn vruchten
afgeworpen. Een week voor de vergadering hebben zich een aantal kandidaten opgegeven om het bestuur te
versterken!
Wij kunnen dan nu ook met trots vertellen dat het bestuur bijna weer compleet is!!
Allereerst hebben wij afscheid genomen van Abel van Santen. Ondanks dat hij vorig jaar al officieel afscheid
genomen heeft is hij ons toch blijven steunen door ad interim wat functies te vervullen tot we de geschikte
kandidaten hadden met als uiterste datum 1 januari 2016.
Daarnaast hebben we afscheid genomen van Joyce Meppelder. Zij heeft een aantal jaren het secretariat
gedaan. Helaas is het voor haar niet meer te combineren met haar betaalde werk.
Na het afscheid van deze 2 bestuursleden hebben we een aantal nieuwe mensen kunnen verwelkomen binnen het bestuur en hen ook kunnen benoemen in hun bestuursfunctie.
Hieronder de (nieuwe) bestuursleden en hun functie.
Voorzitter
Bertus Vos
Secretariaat
Roelien Bakker
Penningmeester
Othylde Seubers
Personele zaken
Evelien de Ruijter
Ledenadministratie
Jitske Jonkman
Notulist
Anita Westhuis
Technische zaken
vacant
Zoals u ziet is er nog 1 functie beschikbaar. Dit is de functie van Technische Zaken. Deze person zal als contactpersoon fungeren tussen bestuur en ons technisch kader, de leiding.
Mocht u nu denken: dat wil ik wel op mij nemen! Neem dan gerust contact met ons op via het secretariaat.
Wij hopen in elk geval met de nieuwe samenstelling van het bestuur op een prettige samenwerking en het
gezond houden van onze vereniging!
Het Bestuur.

Turnwedstrijden
Afgelopen seizoen zijn er voor de meisjes van de turnselectie diverse regionale
wedstrijden geweest. Bij deze wedstrijden zijn een aantal medailles gewonnen.
Ook konden de turnsters die meededen aan de wedstrijden in de 3e divisie zich
plaatsen voor de halve finales van het NK. De turnsters van de 4e divisie
konden zich plaatsen voor de Provinciale Kampioenschappen en de toestelfinales.
Inmiddels is 21 mei de laatste wedstrijd geweest, de toestelfinales in Dalen.
Hier hebben een aantal turnsters medailles gewonnen!!
Voor alle uitslagen wil ik graag verwijzen naar de website. Onder het kopje ‘Nieuws’ staat een knopje
‘Uitslagen turnwedstrijden’.

Verborgen juryleden
Wij zijn op zoek naar juryleden. Lijkt het je leuk om jurylid bij turnen te worden?
Na de zomer start er een cursus in Nieuw-Amsterdam. Wil je meer info? Mail: bestuur@gtv-emmen.nl
De cursus is gratis!

Even voorstellen

Hieronder zullen alle bestuursleden zich even kort voorstellen.
Mijn naam is Bertus Vos en wordt dit jaar 50 jaar.
Ik ben dit jaar 17 jaar getrouwd met Annette en samen zijn wij de trotse ouders van
onze 11 jarige dochter Noa. Wij wonen met veel plezier met onze 2 katers Happy en
Lucky in de wijk Bargeres.
Helaas ben ik niet meer werkzaam in het arbeidsproces, sinds een aantal jaren ben ik
afgekeurd.
Sinds november 2014 heb ik zitting in het bestuur van GTV-Emmen. Ik ben begonnen
als algemeen bestuurslid en al snel daarna heb ik personele zaken overgenomen. Er
kwam veel op mij af maar naar mate de tijd vorderde werd het mij eigen. Echter kwam er een andere uitdaging
op mijn pad en wel de bestuursfunctie van Voorzitter
Sinds januari dit jaar vervulde ik het voorzitterschap a.i. en ben ik wegwijs gemaakt in mijn nieuwe bestuursfunctie en heb een soort van stage gelopen bij onze oud voorzitter, Abel van Santen.
Op de Algemene Leden Vergadering ben ik officieel benoemd in functie als voorzitter en heb ik uit handen van
Abel van Santen een nieuwe voorzittershamer mogen ontvangen.
Mijn naam is Roelien Bakker. Ik ben 37 jaar, getrouwd met Andre en moeder van Sven
(9) en Mirte (7). We hebben 2 honden, 2 katten en een hamster, bijna een kinderboerderij ;). Ik heb gehoor gegeven aan de noodkreet om bestuursleden en ben de
nieuwe secretaris van GTV. Ik ben verbonden met GTV door Mirte. Zij gymt op donderdag bij Karin en turnt op vrijdag bij de voorselectie. Ik doe qua sport zelf niets binnen GTV. Mijn hobby's zijn wandelen, lezen, haken en mijn grootste hobby is dwarsfluit spelen. Ik speel in een harmonie orkest in Emmen.
Terug naar GTV. De eerste bestuursvergadering zit er op. De vorige secretaris, Joyce,
heeft de overdracht van haar super werk aan mij gedaan. Ik kan nu beginnen samen met de andere bestuursleden. Ik heb er veel zin in!
Ik ben Evelien de Ruijter, 57 jaar en woon in Emmen. Ik ben getrouwd met Jan Brinkman en we hebben twee dochters. Mijn vader is lid van de GTV. Toen ik van hem
hoorde dat er een tekort aan bestuursleden was, heb ik mij aangemeld. In november
ben ik begonnen. Ik ben verantwoordelijk voor de personeelszaken. Ik voel me al
helemaal thuis binnen de GTV.
Naast deze en andere bezigheden heb ik ook nog hobby’s. Tekenen, schilderen, handwerken, schrijven, muziek en ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Ik ben Othylde Seubers, 44 jaar en getrouwd met Jan. Wij hebben 3 kinderen
van 15, 13 en 10 jaar waarvan de jongste bij de turnselectie zit.
Ik heb binnen het bestuur het penningmeesterschap op mij genomen.
Verder werk ik met veel plezier bij een makelaarskantoor in Coevorden.

Mijn naam is Jitske Jonkman. Ik doe al jaren de ledenadministratie van GTV-Emmen. Voorheen deed ik dit ook al voor Oranje Nassau. Ik zit dus al heel wat jaartjes bij de vereniging
en ik doe het nog steeds met plezier.
Daarnaast doe ik ook de redactie en beheer ik de website. Tevens kun je bij mij terecht voor
het kopen van gympakjes voor de gymgroepen. Een echte duizendpoot binnen de vereniging dus.
Ik ben getrouwd met Edwin en moeder van Myrthe en Lotte.
In het dagelijks leven sta ik zoveel mogelijk klaar om mijn kinderen te begeleiden in hun
schoolloopbaan en ben ik weer aan het rondkijken voor werk in de administratieve richting of als CADtekenaar.
Mijn naam is Anita Westhuis, ik ben 44 jaar en notulist binnen het bestuur van GTV.
Ik heb 2 kinderen, Naomi van 11 en Levi van bijna 10 en woon zelf in de Bargeres in Emmen.
Naomi zit op gymnastiek, vandaar mijn link naar de vereniging.
Als kind zijnde heb ik jaren bij Oranje Nassau gegymd dus zelf ben ik ook nog actief
geweest bij de vereniging.
Ik ben blij dat het bestuur weer voltallig is en hoop daarbinnen mijn bijdrage te kunnen
leveren.

Een andere invulling van mijn vrije tijd.
Vanaf de Algemene Leden Vergadering die we op 21 april hebben gehouden, is
het definitief, Bertus Vos is de nieuwe voorzitter van de G.T.V.-Emmen.
Geleidelijk aan heeft hij de leiding al min of meer overgenomen, doordat hij vanaf 1
januari de bestuursvergaderingen leidde, maar het was nog niet officieel. En met
de instemming van de aanwezige leden en het overhandigen van een nieuwe
voorzittershamer, kwam voor mij het einde en voor Bertus het begin. Een verandering die voor ons beide meer is dan een formaliteit.
Immers na al die jaren is het toch even anders, je niet meer bezig houden met het dagelijkse gebeuren, geen e
-mail op dat gebied, geen voorbereidingen op vergaderingen en dergelijke.
Het geeft ook een rustig gevoel, want je weet dat het een keer moet gebeuren en dan is het beter op de manier
waarop wij het hebben gedaan, dan dat de vereniging plotseling voor een voldongen feit staat.
Ik merkte de verandering voornamelijk toen we terugkwamen van onze zes dagen naar Wenen met onze drie
kleinkinderen. De drang die je normaliter voelt om te weten hoe de stand van zaken is was weg. En toch voel
ik het niet als een gemis, het was de afronding van een lange periode. Een periode die mij en mijn vrouw een
geweldige invulling aan ons leven heeft gegeven gedurende al die jaren, we kijken er met heel veel plezier op
terug.
Daarbij komt dat ik ook met een goed gevoel kon weggaan omdat er bijna een voltallig bestuur werd benoemd,
er bleef immers slechts 1 vacature en dat is voor een voorzitter met zijn bestuursleden een prima start.
Hoe anders zag het er kort geleden nog uit, 3 bestuursleden en 4 vacatures, kommer en kwel.
Gelukkig kwam de aanvulling door de kandidatuur van Othylde Seubers, Annita Westhuis en Roelien Bakker.
Ik hoop dat de nieuwelingen met veel plezier hun taak gaan oppakken en de vereniging nu in rustiger vaarwater komt en met de dagelijkse problematiek aan de slag kan gaan.
In het voorzitterschap van Bertus Vos heb ik het volste vertrouwen, hij wil zich de kennis eigen maken, zich
verdiepen in de materie, is zeer sociaal en stelt doelen. Ongetwijfeld zal hij dingen anders doen, en dat moet
ook, het is iemand anders, de G.T.V.-Emmen gaat een andere koers varen.
Ik hoop dat hij slaagt en dat hij de G.T.V.-Emmen kan laten functioneren op een manier die bij onze vereniging
past.
Voor mij rest nu nog het inwerken van de nieuwe penningmeester, Othylde Seubers, en dan zal het na enige
tijd definitief zijn, ofschoon er nog een aantal zaken zijn waar ik in overleg met Bertus aandacht aan ga
besteden.
Daarnaast ga ik mijn archief verder opruimen, want door de jaren heen zijn er vele paperassen verzameld. Dat
betekent geconfronteerd worden met herinneringen aan leuke gebeurtenissen.
Ook ga ik me bezig houden met mijn andere hobby’s, zoals zingen, fotograferen, filmen en reizen. Dan zal er
meer tijd komen om iets te gaan lezen naast iets over de sport.
We zullen zien. En misschien af en toe nog een artikel voor het Gym-nieuws schrijven.
Tijdens de jaarvergadering hadden Bertus en ik de taken van te voren afgesproken, ofwel ik zou de vergadering leiden tot en met de bestuursverkiezing, maar ook nog het waarderen van de meerjarige leden doen,
omdat ik meer leden ken dan hij.
Helaas was niet iedereen die in het zonnetje gezet zou worden aanwezig, maar gelukkig was de leiding bereid
een aantal attenties mee te nemen .
Voor Slowica Maletic hadden Elly en ik aangegeven dat we haar thuis zouden bezoeken, omdat zij lichamelijk
niet meer in staat is op de jaarvergadering te komen. Het werd een hele gezellige visite en het beeldje, behorend bij het 25 jarig lidmaatschap, heeft een ereplaats gekregen. We hopen dat ze er nog lang van kan genieten.
De volgende jaarvergadering zal voor mij een andere zijn, niet
meer achter de bestuurstafel, maar tussen de leden, dat is een
nieuwe ervaring opdoen.
Er resten nu nog een aantal klusjes waarmee ik de periode G.T.V.
ga afsluiten, een periode die Emmen een vereniging heeft gebracht waar we met elkaar trots op mogen zijn.
Ik wens het bestuur van de G.T.V.-Emmen veel succes.
Abel van Santen

Even weer iets van mij
Dat het met mij lekker gaat.
Dat ik de winter bijna helemaal goed door gekomen ben.
Dat ik nu nieuwe medicijnen heb en dat dat ook goed gaat.
Voel me steeds beter. Dat het lekker gaat met ons.
Elke week weer naar mijn groepen ga. Ik word er vrolijk van.
Ik nog blijer ben dat we weer een bestuur hebben.
Ik Abel ga missen, was mijn grote steun en toeverlaat.
Ik natuurlijk blij ben met Bertus. Komt vast goed samen.
Ik, er bij mijn groepen nog wel wat mensen bij wil hebben.
En dat ik, gewoon twee heerlijke groepen heb.
Ik heel erg blij ben met mijn nieuwe dynamic tennnis rackets.
En niet kan wachten om ze te gaan gebruiken.
Ik fijne collega’s heb.
Met de kerst een heerlijke kerstles heb gedraaid. Met alles erop en eraan.
Na Nieuwjaar gezellig met de groepen op de dweilen ben geweest.
En dat ik te gast was bij Tessa. Oh, was ook weer even gezellig.
Ik nog wel heel lang zo door kan gaan, dat maar niet doe.
Is voor jullie niet prettig.
Kort maar krachtig is mijn motto.
Lekker zo doorgaan en genieten van elke dag.
Wens iedereen een fijne zomer toe met heel veel zon.
Heb ik het ook. Hahaha.
Annet

Een stukje over de funwedstrijd:
7 Mei werd er een funwedstrijd georganiseerd voor alle recreatie gym leden. Ondanks een klein aantal
deelnemers, 32 in totaal, was het een leuk en gezellig gebeuren. De kinderen mochten op 3 onderdelen hun
zelf verzonnen oefening laten zien. Ze mogen dan kiezen uit bepaalde onderdelen die ze willen showen. Op
de mat moeten de dan 5 dingen kiezen. Radslagen, koprollen etc. Bij de trampoline mogen ze 2 sprongen
laten zien. Er werd gekozen voor spreidsprong, hurksprong maar er waren ook een aantal die een salto maakte. Zo mochten ze ook nog op de rekstok wat kunsten vertonen. Voor sommige was het best spannend om zo
in de belangstelling te staan. Het verliep lekker vlot. Er was ook een fun gedeelte waar de kinderen zich even
lekker konden uitleven.
Uitslag fun 1 leeftijdscategorie 2008 en jonger
Demi Royers
Tamara Oudgenoeg en Danielle Blaak
Roos Hars
Uitslag fun 1 leeftijdscategorie 2007 en ouder
Nima-Lani Bruins
Saule Westra en Marit Schipper
Aimy Koops
Uitslag fun 2 leeftijdscategorie 2008 en jonger
Florien Snippe en Isan Gosseling
Leonie Oudgenoeg
Tessa Flach
Uitslag fun 2 leeftijdscategorie 2007 en ouder
Tiffany Dol
Lara Wessemius
Dyon Moes

