Nieuwsbrief juli 2014
Bericht van de voorzitter
De laatste nieuwsbrief van een seizoen waarin veel werk verzet moest worden. De financiën van de vereniging
baarden ons zorgen, maar met hulp van velen is het bestuur op de ledenvergadering met een oplossing
gekomen om dit probleem (grotendeels) te tackelen. Omdat de uitgaven meer stijgen dan de inkomsten,
worden in het nieuwe seizoen de trainingen alleen nog gegeven in onze Turnhal en in de zaal van de
Speelhoeve. Dit levert naast een organisatorisch kostenbesparing (bundelen van leiding), ook een
kostenbesparing op van de huur van zalen. Een stap in het financieel weer gezond worden. Namens het
bestuur dank ik de leden en de leiding voor het vertrouwen. Wij hebben er het nieuwe seizoen in ieder geval
weer zin in. Met alle neuzen in dezelfde richting moet het lukken.
Namens het bestuur
Roel Brink (voorzitter)
Nieuw lesrooster
Het nieuwe lesrooster staat inmiddels op de website! Neem alvast even een kijkje voor het nieuwe seizoen!
Clubkampioenschappen
Ook dit jaar werden de clubkampioenschappen gehouden in Turnhal De Suikerberg. Op zaterdag was het de
beurt aan de kleuters, (recreatie)turnsters en de jongens. Op zondag stonden de acroteams klaar om aan
publiek en jury hun beste oefeningen te laten zien. Het waren twee gezellige dagen waarin alle leden hun beste
beentje voor hebben gezet. Veel dank gaat uit naar alle hulpouders en de mensen van de organisatie die dit
sportieve weekend mogelijk hebben gemaakt!
De clubkampioenen zijn:
Kleuters
Kleutertalenten
Recreatie 6-8 jaar
Recreatie 9-14 jaar
Turnen (pre-) instap, pupil 1 D1
Turnen (pre-)instap D2
Turnen pupil 1 en 2, jeugd D1 en D2
Turnen pupil 1 en 2, jeugd D3
Turnen pupil 1 en 2 N3
Turnen jeugd, junioren, senioren F, G, H
Turnen jeugd, junioren, senioren C,D,E
Jongens
Acrogym recreatie
Acrogym E-niveau
Acrogym D-niveau
Acrogym pupillen
Acrogym A-jeugd en C-niveau
Acrogym A-senioren

Merel Hooijman, Alicia Habing, Quin van Rossum
Isa van der Schaft
Luna Bijmans
Anna Vroegop
Femke Hemmelder
Iris Aarnink
Fay Hubers
Milou Broekhof
Jara Silipo
Britt Hermsen
Silke Beelen
Shirantha Reichgelt
Chelsea van Dam en Yvonne Arntz, Nikki van Sommeren en Amy
Kempen
Marieke Schel en Yasmin Jacobs
Femke Rutten en Roos de Waal
Pleun Tijsse Klasen, Manon Verwaaijen en Isa Rutten
Nikita Boers en Esmee Balvers
Imke van Stippent, Evi Eisink en Femke Berns

Overlast bij de Suikerberg – bericht van Marco Balvers (bestuurslid zaal- en materiaal)
Het afgelopen half jaar is er op en rondom de Suikerberg veel overlast en zijn er vernielingen
geconstateerd, veroorzaakt door verschillende groepen jongeren. De overlast bestaat uit het
niet opruimen van afval, het klimmen op en het slopen van het dak, vernielen van
speeltoestellen en lampen, het kapot gooien van ruiten en het intimideren van kinderen en
volwassenen. Schade van deze overlast loopt al op tot in de tienduizenden euro’s.
Het plein is openbaar zodat ook na schooltijd kinderen hier kunnen spelen. Dit wordt nu onmogelijk gemaakt
door een groep jongeren die zich misdragen. Dit kan en mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. In overleg met
de politie, gemeente, jongerenwerk Meer Welzijn Wijchen en de gebruikers van de Suikerberg hebben we de
handen ineen geslagen om de overlast van jongeren te stoppen.

Wat kunt u doen?
Wanneer u overlast constateert en dit zelf niet wilt/kunt oplossen, willen wij u vragen om direct de politie te
bellen via tel. nummer 0900-8844. Hebt u informatie, wilt u dan ook contact opnemen met de politie.
Door samen te werken hopen we dat namen van de vandalen snel bekend zijn zodat de politie gerichte acties
naar hen kan ondernemen en de overlast en vernielingen stoppen.
Wat doen wij?
Na de zomervakantie zal de toegangsdeur tijdens de trainingen gesloten zijn, om te voorkomen dat de
jongeren ons gebouw in gaan en de lessen verstoren. Voor binnenkomst in de zaal dient u op de deurbel te
drukken en de trainer zal de deur voor de eerste ouder/verzorger openen. Wij willen iedereen vragen om voor
elkaar de deur open te doen, zodat de trainers in de zaal kunnen blijven bij de leden.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, stel ze gerust. U kunt mij bereiken per mail op
m.balvers@hetnet.nl of mobiel 06-22878431
Leleaartmiddag op de Kasteelfeesten was een succes!
Met Hemelvaartsdag verzorgde onze vereniging het middagprogramma
tijdens de Kasteelfeesten. Vele turn(st)ers, acrogymnasten en dansers
waren van de partij en hebben mooie demonstraties laten zien! De
kinderen die kwamen gymmen hadden het erg naar hun zin, vooral de
grote tumblingbaan viel erg in de smaak!
Ook tijdens de verschillende avonden heeft een groot team van leden,
ouders, bestuursleden en leiding weer geholpen om de Kasteelfeesten tot
een succes te maken. Hiermee hebben we weer een leuk zakcentje voor
de clubkas verdiend. Allemaal heel erg bedankt en graag tot volgend jaar!
Afscheid van Desiré van Rossum
Desiré van Rossum heeft na jaren betrokken te zijn geweest als turnster/ gymnast, trainster en bestuurslid
besloten om De Leleaart te verlaten. Op de algemene ledenvergadering heeft het bestuur Desiré bedankt voor
haar jarenlange trouwe dienst. Wij wensen Desiré heel veel succes bij haar nieuwe club.
Welkom aan Maaike van der Vlist en Dolinda Jansen
Vanaf komend seizoen zal Maaike van der Vlist de trainingen gaan verzorgen van de acrogym wedstrijdgroep B.
In de volgende nieuwsbrief van het nieuwe seizoen zal Maaike zichzelf voorstellen.
Welkom Maaike!
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Dolinda Jansen aangegeven het bestuur te willen versterken
m.b.t. Interne Zaken. Hier zijn we uiteraard erg blij mee! Welkom Dolinda!
Nederlands Kampioenschappen Acrogym
Op 7 juni mochten Marieke Schel en Yasmin Jacobs laten zien wat ze in huis hadden in de categorie E-junioren
damespaar. Voor Marieke is dit het eerste jaar als onderpartner en voor Yasmin het eerste jaar dat ze aan
wedstrijden mee mocht doen. De dames lieten, ondanks de zenuwen, een hele mooie oefening zien. De score
viel met 24.950 een beetje tegen in vergelijking met de scores in eerdere wedstrijden, maar de meiden waren,
terecht, zeer tevreden. Uiteindelijk behaalden zij een hele mooie 11e plaats! Gefeliciteerd!
Op 22 juni was het de beurt aan de teams in het A-niveau. Het damespaar A-jeugd Nikita Boers en Esmee
Balvers is pas sinds begin van seizoen een team en voor Esmee is dit jaar pas haar eerste jaar waarin zij
acrogym bedrijft. Dit team heeft in een korte tijd ontzettend veel werk verricht om zich voor te bereiden op dit
NK. Het was te zien dat Esmee nog al nerveus was; het was immers haar eerste NK. Hierdoor slopen en hele
kleine foutjes in de oefening maar met een dikke 25.650 konden zij toch tevreden zijn en zich gaan
voorbereiden op de tempo oefening. Na de eerste volle ronde waarin alle teams hun eerste oefening hadden
laten zien stonden zij op een 5e plek. Na een uurtje wachten gingen zij de vloer op voor hun tempo oefening.
Vol overtuiging werd er gestart, echter in het laatste deel van de oefening slopen er toch wat kleine foutjes in
en werden de elementen niet perfect uitgevoerd hetgeen een score van 25.250 opleverde. Met opgeheven
hoofd en met de nodige trots mag dit team terug kijken op een mooi acrojaar dat werd afgesloten met een
mooie 7e plek op het NK. IN je eerste jaar al 7e van Nederland worden beloofd veel goeds voor de toekomst.
In de middagwedstrijd kwamen Imke van Stippent, Evi Eisink en Femke Berns op de vloer voor hun NK bij de Asenioren. Het was, door blessures bij alle drie de gymnasten, een bewogen seizoen voor dit team. De plaatsing
voor het NK voelde al als een overwinning en op het NK kon dit team dan ook gewoon voluit gaan en dan zagen

wij wel waar dit eindigde. Natuurlijk ga je voor goud, maar de realiteit leerde dat dit ontzettend moeilijk zou
worden. Op het NK lieten zij drie goede oefeningen zien en er was zelfs de mogelijkheid om een podium plek te
bemachtigen, maar een fout in het laatste element in de laatste oefening bleek net teveel. Al met al mag het
team ontzettend trots zijn dat ondanks alle tegenslagen zij toch op het NK stonden!
Beide teams gaan volgend seizoen door met als doelstelling een gouden medaille op het NK en kwalificatie
voor de Europese Kampioenschappen in 2015.
Trainers Jos en Desiré zijn, net als de rest van de vereniging ontzettend trost op de prestaties van al deze
teams! Gefeliciteerd!
Leleaartkamp
Op 27, 28 en 29 juni zijn 80 jeugdleden op kamp geweest. Het was een heel gezellig weekend! Een uitgebreid
verslag van het kamp, volgt in de volgende editie van de nieuwsbrief.
Wil jij een stukje schrijven over wat je op kamp hebt meegemaakt? Dat kan! Mail dan naar
nieuwsbrief@leleaart.nl
Met SPOED gezocht: Penningmeester!
Hermen heeft aangegeven slechts een seizoen beschikbaar te zijn als penningmeester.
Vanaf komend seizoen zijn we dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester! Je
maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging en bent verantwoordelijk voor
het financiële gedeelte. De penningmeester wordt in de uitvoering ondersteund door Tineke Arntz, die vele
taken op zich heeft genomen. Hermen heeft aangegeven de nieuwe penningmeester de eerste periode te
willen inwerken. Heb je interesse of ken je iemand die de vereniging zou willen ondersteunen? Neem dan
contact op met Elly Hendriks (info@leleaart.nl).
Papa-, mama-, broertjes-, zusjesles bij de selectie B
Op 5 juli was er bij turnen selectie B een papa-, mama-, broertjes-, zusjesles,
waarbij iedereen uit het gezin een keer mee mocht komen turnen. En wat hadden
de turnsters veel gezinsleden meegenomen! Ze begonnen met een warming-up,
waarbij veel ouders er achter zijn gekomen dat het moeilijker is om uit de
blokkenbak te komen dan er in te springen! Daarna namen de turnsters de
belangstellenden mee op sleeptouw en kwamen er ongekende talenten naar
boven! Uiteindelijk hebben de ouders, broertjes en zusjestegen de turnsters gestreden in een gezamenlijk spel.
Het was een zeer geslaagde les!
Ook gezocht: commissielid promotie en sponsoring!
Binnen Activiteiten en Promotie zijn we op zoek naar een nieuw commissielid! Sponsoring is
inmiddels van groot belang geworden voor de vereniging. We zoeken iemand die voor de
Leleaart beleid rondom sponsoring op wil zetten en actief sponsors wil werven. Indien
gewenst kan dit gecombineerd worden met promotie. Ben jij degene die de vereniging kan
helpen sponsors te vinden en te binden? Neem dan contact op met Elly!
Wil jij ook jouw verhaal over een wedstrijd, de training of iets anders wat je bij de Leleaart hebt beleefd in de
nieuwsbrief zetten? Dat kan! We zijn namelijk ook erg benieuwd naar de belevenissen van de recreanten,
dansers, jongens en springers! Mail je stukje naar nieuwsbrief@leleaart.nl!

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en zien jullie graag terug in het nieuwe
seizoen! De lessen starten vanaf maandag 25 augustus!

Gymnastiek- en turnvereniging De Leleaart Secretariaat : Arendstraat 16, 6601 AW Wijchen

Tel: 024-6416079

E-mail: info@leleaart.nl

