
  

 
 
 
 
 

 
  

20 november 2020 

Nieuwsbrief Vrank en Vrij    

In deze 
nieuwsbrief: 
 
 
Corona update 
& Heropstart 
 
TE KOOP 
 
Wist je dat …. 

Beste ouders 

 

Zoals aangekondigd, starten we (zonder tegenbericht) op vrijdag 27 november 

terug op. We doen dat met een beperkt en gewijzigd LIVE aanbod, enkel voor 

de leden jonger dan 13 jaar. Voor alle anderen bieden we ONLINE een aantal 

zaken aan. In bijlage vind je de lessenrooster voor het najaar. 

 

Om alles coronaproof te laten verlopen, hebben we een aantal belangrijke 

ingrepen moeten doen. 

- Kleinere groepen en minder lesgevers. 

- Aangepaste lessen zodat er niet moet bijgestaan/geholpen worden. 

- De kleedkamer/kantine is enkel om schoenen/jas weg te hangen. 

- We ventileren regelmatig met frisse buitenlucht – doe dus een extra laagje 

kleren aan om te komen sporten (bijv. jogging, clubtrui, …). 

 

We roepen alle leden en hun (groot)ouders op om de algemene regels goed na 

te leven uit respect voor jezelf, de anderen en onze club. 

- Breng en haal de kinderen op tijd (max. 5min voor en na de les) 

- Je wacht buiten of in de auto (binnen zijn geen ouders toegelaten!) 

- Je draagt sowieso een mondmasker als je voor de deur/onder fietsenstalling 

staat te wachten. 

 

Met deze donkere winterdagen vragen we ook om voorzichtig 

te zijn als je met de auto de parking op komt. Er lopen kinderen 

en ouders rond van of naar hun wagen! 

 

 

 

Check onze corona-pagina en facebook voor meer nieuws! 
 

#houvol #wearegym #wearesafe 

Klik hier! 

http://www.vrankenvrijhoevenen.be/info/corona/
https://www.facebook.com/vrankenvrijhoevenen
https://www.gymfed.be/workout-time
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… onze lesgevers en bestuursleden zich blijven vormen, ook in coronatijden. 

Zo namen we in oktober deel aan kaderdag dans en kaderweekend, de 

opleidingsevents van Gymfed, deze keer vanuit ons kot. Op 28/11 

volgen we enkele online workshops tijdens de dag van de 

sportclubbestuurder. 

 

… we ondertussen vanuit de gemeente een nieuwe stand van zaken rond de 

GYMHAL hebben gekregen. Begin 2021 volgt er ook een algemene 

infosessie voor vrijwilligers en geïnteresseerden van onze club. 

- De procedure voor de keuze van aannemer loopt volop 

- Vermoedelijke start van de werken: mei 2021 

 

… we voor onze kleutermove op woensdagnamiddag nog helpende handen 

kunnen gebruiken. We kunnen nu rekenen op heel wat jonge lesgevers, 

maar als die stage of examens hebben, komen we handen tekort. 

Interesse? Geef dan seintje aan Kathleen Gijsen! 

 

… het op 5 december dag van de trainer is, en we onze lesgevers in die 

week zullen verrassen met een attentie vanuit de club.  

 

… ook wij meewerken aan een ethisch sportklimaat, met o.a. een 

AanspreekPunt Integriteit (API). Lees hier meer over op p. 25 in onze 

WELKOM (= infobrochure, terug te vinden op onze website).  

 

Wist je dat … 

TE KOOP 

SNOEPZAKKEN 

Net zoals vele andere verenigingen, hebben wij dit jaar al 2 eetfestijnen 

moeten annuleren, nl. de BBQ en de spaghetti-avond. Om toch nog iets 

van centjes in te zamelen, verkopen we dit najaar nog snoepzakken. 

Oorspronkelijk bedoelt voor Halloween, maar ook ideaal  voor tijdens de 

feestdagen en nieuwjaarsperiode      . 

- Kostprijs 3 euro per goed gevulde snoepzak 

- Online bestellen en betalen 

- Afhalen vanaf 27/11 (zie instructies na bestelling) 

 

Alvast bedankt voor jullie steun, en laat het smaken! 

 

TRUI 

Zoals eerder al vermeld, moeten wij regelmatig de zaal 

ventileren. Tijdens de lessen kunnen we onze verwarming 

ook niet aanzetten, omdat deze de lucht uit de zaal 

gebruikt (recirculatie), en dat mag niet. Daarom bieden 

we nu een clubtrui aan. 

- Kostprijs: 25 euro (of tweedehands) 

- Online bestellen (of verkopen) 

Meer info en bestellen via deze link! 

mailto:info@vrankenvrijhoevenen.be
http://www.vrankenvrijhoevenen.be/
https://www.facebook.com/groups/76707001543/
http://www.vrankenvrijhoevenen.be/wp-content/uploads/2020/08/WELKOM2020-2021_v01092020.pdf
http://www.vrankenvrijhoevenen.be/info/belangrijke-documenten/
https://forms.gle/LkHKBefc8KyvuCXm9
https://vrankenvrijhoevenen.us15.list-manage.com/track/click?u=0f790930ce5885aad25a9f8f0&id=62b09e3db6&e=0b762e5f9b

