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Nieuwsbrief GV Ilpenstein 
No. 13, december 2012 

Beste leden, 

 

Koekactie 

De koekactie in oktober is goed verlopen. De opbrengst is bestemd voor vernieuwing van materialen (klein 

materiaal zoals ballen en gewichtjes en wedstrijdmateriaal, nieuw voltigetoestel jongens). 

 

Bewegen – iets voor jou? 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor onze jongensrecreatie. Op de vrijdagmiddag geeft meester Sebastian 

recreatieve lessen aan de jongens (15:45-17:45u). Zowel spel als leren bewegen en coördineren krijgen de 

aandacht. Van belang zijn kracht, souplesse en spanning zodat de jongens de basiselementen uit het turnen 

(koprol, handstand, sprongen) leren maken. Dit jaar hebben recreatiejongens meegedaan aan de eerste 

recreatiewedstrijd van ons rayon. 

 

Recreatiewedstrijd 

De medaillewinnaars van de 1
e
 recreatiewedstrijd op 15 december: Chris v/d Dobbelsteen 2

de
;  Jenson Groot 1

e
; 

Bram Boomkens 1
e
. Gefeliciteerd. 

 

Competitiewedstrijden 

De competitiewedstrijden zijn weer gestart. De meisjes hadden hun eerste wedstrijd in november. De jongens in 

december. Roy Langenberg (2
e
), Anniek Tump (3

e
), Suzanne Bot (3

e
) en Emma Stevers (4

e
) gingen met een 

medaille naar huis. 

GV Ilpenstein organiseert samen met Gymnet Purmerend de tweede competitiewedstrijd jongens op zondag 10 

februari in Ilpendam. 9:15u starten de jongsten en 12:00u de jongens vanaf 12 jaar. Een thuiswedstrijd is een 

buitenkansje om te komen kijken. Wie kan ons ondersteunen met een vrachtwagentje om twee dikke matten 

en de tumbling baan in Purmerend op te halen? 

 

Streetdance 

Helaas heeft Davood te kennen gegeven zijn werk en de streetdance lessen niet meer te kunnen combineren. 

Vanaf januari 2013 vervalt deze les. Het bestuur en de leden danken Davood hartelijk voor zijn enthousiaste 

inzet de afgelopen jaren.   

 

Vacatures 

We zijn blij te kunnen melden dat Lindy de Vries (selectielid turnen dames)als  nieuw bestuurslid jeugd en 

recreatie ons bestuur wil komen versterken in het nieuwe jaar. Wij zoeken nog een voorzitter en algemeen 

bestuurslid.  

 

Niet alleen onze vereniging maar ook ons rayonbestuur is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. De posities 

van voorzitter, secretaris en notulist zijn vacant. U hoeft geen kennis of band met het turnen te hebben, maar 

als u enigszins bekend bent met bovenstaande functies/taken en het leuk vindt om bij te dragen aan het 

sportplezier van onze jeugd, meld u bij ondergetekende. Het rayonbestuur vergadert 8x per jaar in Zaandam.  

 

Berging 

Dankzij de sponsoring van AWM (Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam) hebben we een 

schuifdeur kunnen laten plaatsen om onze kwetsbaarste/kostbaarste toestellen op te kunnen bergen. AWM 

sponsorde al eerder de tribune in de gymzaal. AWM bedankt! 

 

Jaarvergadering 

De Jaarvergadering over 2012 zal worden gehouden maandag 25 februari 2013 in het dorpshuis in Ilpendam. 

Aanvang 20:00u. Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn hierbij van harte uitgenodigd. 

 

       Z.O.Z. 
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Vakanties 

Kerstvakantie: 24 december 2012 t/m 4 januari 2013. Iedereen hele Fijne Feestdagen en een Gezond en 

Sportief 2013 

 

Jacqueline van der Lee, Technische Commissie. 

jamvanderlee@hotmail.com, t.  020-4363657. 

        

            

 
 
Onze adverteerders zijn:  Koreman Lichtonderhoud BV – Gebr. Stellinga aannemersbedrijf – Vurige Staart Sport – Jan Wals 
garagebedrijf – Van Meerveld’s  oppervlaktetechniek – Landbouw mechanisatiebedrijf P. Schouten  – Jolanda Marti Fotografie – Het 
Wapen van Ilpendam  – Riand schoonmaakbedrijf  –  CME aannemersbedrijf – Schilders- en behangersbedrijf Hinke – Fysio Fitness – 
Firma Vermeulen aannemersbedrijf – Arie Schouten autoschade – Kramer schilders- en wandafwerkingsbedrijf  – Dorpshuis Ilpendam  – 
bakker Berkhout  – De Jong en Tump assurantiebemiddeling – melkboer Ron Bonnet  – Bon Coiffures kapsalon – W.T. Tijmstra Bouw – 
Anne & Co –Aris en Edmond Kabel Bouwbedrijf  B.V. – Bokhorst verzekeringen – Fa. Schellevis meubelstoffering en autobekleding – 
Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve – Fa. N.G. Hopman verhuur bouw- en sloopmachines – V.O.F. v/d Meij administratiekantoor – 
Bromet & dochters – Bouwgroep Buitenhuis B.V.  
 
Adverteerders bedankt! 


