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editie, december 2013 
 
 
Beste VIRTO-leden, ouders en verzorgers, 
 
Met deze (digitale) Nieuwsbrief willen wij jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van 
nieuws vanuit de vereniging.  
 
 
AGENDA 
Zaterdag 21 december – Zondag 5 januari 2014 Kerstvakantie (geen les) 

Zondag 22 december 2013 Univé gymgala 

20-21-22 juni 2014 Kamp voor kinderen vanaf groep 5 

 

Wedstrijden Recreatie 

Zaterdag 14 december 2013  Tumblingwedstrijd te Abcoude 

Zaterdag 25 januari 2014  Voorronde mini ¾ kamp te Wilnis 

Zaterdag 12 april 2014  Finale ¾ kamp 

 

Wedstrijden Selectie 

Zaterdag 18 januari 2014  1e voorwedstrijd D1 en divisie 4, 5, 6 te Hooglanderveen 

Zaterdag 1 februari 2014  1e voorwedstrijd D2 en D3 te Woerden 

Zaterdag 8 maart 2014   2e voorwedstrijd D1 en divisie 4, 5, 6 te Hooglanderveen 

Zaterdag 15 maart 2014  2e voorwedstrijd D2 en D3 te Breukelen 

 
 
Nieuw bestuurslid 
 
Vanaf september is het bestuur uitgebreid met Arthur Dijkhuizen. 
Arthur, wie kent hem niet! 
Arthur, de man achter onze trainster Annemiek  
Arthur, de man die al vele jaren op de achtergrond veel werk verricht voor Virto 
Arthur, de man die altijd bereid is om te helpen met activiteiten 
Arthur, de man die al jaren bij wedstrijden en onze clubkampioenschappen het 
wedstrijdschema opstelt, de scorelijsten maakt en de puntentelling verzorgt 
Arthur, de man die jaarlijks als lid van de kascommissie de financiën kritisch beoordeelt 
Arthur, de man met jarenlange bestuurservaring bij andere organisaties. 
Kortom, de man die ons team met zijn grote kennis en kunde perfect aanvult. Door het 
vertrek van Roy Pieters, onze penningmeester zal Arthur tijdelijk de financiële zaken 
behartigen. 
 
Wij zijn dus nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je enige 
kennis van financiën, draag je Virto een warm hart toe en kun je een paar uur per maand 
vrijmaken, dan zijn wij op zoek naar jou! Aarzel zeker niet om contact op te nemen met 
de trainsters of het bestuur. 
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Carlijn Coljee 

In juli jl. hebben we Carlijn nog verwend met een supermooi schilderij en een BBQ. Dit 
als dank voor de afgelopen jaren. 

 
 

 

De Grote Clubactie 

Dit jaar hebben we weer meegedaan met de Grote Clubactie. We hebben 200 loten 
verkocht en de top 3 van de meest verkochte loten zijn Lotte/Famke (selectie), Annemiek 
(trainster dames/heren conditie) en Emily (recreatie). Superbedankt dat zowel leden als 
trainsters hebben geholpen met de verkoop. Ook willen wij iedereen die een lot heeft 
gekocht bedanken en dat zijn de leden, familie, vrienden, juf, meester, buren etc. 

 

Jurycursus 

Zin in een jurycursus? Het is nog even wachten op de KNGU wanneer dit zal 
plaatsvinden. Laat het ons weten, als je interesse hebt. 

 
VIRTO bedankt 
 

  

 

Colofon 
Voorzitter:   Gerard Geerdink e-mail: voorzitter@virtobreukelen.nl 
Secretaris:  Joke Suitela  e-mail: secretaris@virtobreukelen.nl 
Penningmeester: vacature  e-mail: penningmeester@virtobreukelen.nl 
Algemeen lid:  Arthur Dijkhuizen e-mail: bestuur@virtobreukelen.nl 
Algemeen lid:  Natasja van der Loo e-mail: bestuur@virtobreukelen.nl 
Ledenadministratie: Carolien Reijmerink  e-mail: ledenadministratie@virtobreukelen.nl 
 
 
      website:  www.virtobreukelen.nl 
 

 


