Informatieboekje
Seizoen 2013 – 2014

Welkom bij VIRTO
Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. We gaan er vol energie weer
tegenaan.
Een korte terugblik op vorig seizoen laat zien dat:
-

-

-

het ons eindelijk is het ons gelukt de felbegeerde nieuwe tumblingbaan
aan te schaffen. Na jaren het geld van de grote clubactie te hebben
gespaard, hebben we het afgelopen seizoen een mooi bedrag
ontvangen uit het RABO-fonds. Tijdens de Nationale Sportweek is er
goed gebruik van gemaakt.
we een heel eind gevorderd zijn met het schrijven van een visie op de
toekomst. Waar willen we met Virto naar toe. We hopen dit plan in het
seizoen 2013-2014 af te maken. Als je input voor ons hebt, dan kan je
dat sturen aan natasjahamstra@hotmail.com
de nieuwe indeling voor de recreatie-turngroepen goed werkt. In plaats
van 4 groepen, zijn er nu nog 3 groepen.
we opnieuw uitstekende resultaten behaald hebben tijdens wedstrijden,
zowel de recreatie-turnsters als de selectie-turnsters, elk op hun
niveau.
Henriëtte Kerkhof haar diploma Gymnastiek Leider 3 heeft gehaald.
we helaas aan het eind van dit seizoen afscheid moesten nemen van
Carlijn Coljee, de trainster van de selectie. Vele jaren heeft zij in onze
selectie gestoken. We zullen haar missen.
we ook afscheid genomen hebben van onze penningmeester, Roy
Pieters. Hij heeft een flink aantal jaren gezorgd voor de financiën van
VIRTO.
We wensen zowel Carlijn als Roy alle goeds voor de toekomst.

Uiteraard blikken we ook vooruit naar het seizoen 2013-2014:
we druk zijn met de selectie van een opvolgster voor Carlijn, als
trainster voor de selectie.
we hebben een nieuw Algemeen bestuurslid gevonden in Arthur
Dijkhuizen. Hij was al jaren nauw betrokken bij het wel en wee van
VIRTO, maar vanaf nu maakt hij deel uit van het Bestuur.
ook zijn we nog druk op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je
interesse, neem dan kontakt op met het bestuur. Telefoonnummers en
emailadressen vindt je verderop in dit boekje.
ook dit seizoen worden weer diverse aktiviteiten georganiseerd:

* we beginnen het jaar op 7 september met een startdag. Iedereen is
van harte welkom van 13.00 - 16.00 uur in de gymzalen van het
Kikkerfort.
* we hopen dat Sinterklaas ons zal bezoeken;
* in het voorjaar staan de onderlinge wedstrijden weer gepland;
* aan het eind van dit seizoen is er weer een kamp voor leden vanaf
groep 5 en hoger.
Kortom, wij hebben er zin in en wensen iedereen een sportief jaar toe.
Het bestuur

Wat is VIRTO
VIRTO is de gymnastiek- en turnvereniging voor jong en oud. In dit boekje
staat wat onze vereniging te bieden heeft. Daarnaast vindt je informatie
over:
- het bestuur en de ondersteuning;
- de technische leiding van de lessen;
- de lesroosters;
- de reglementen;
- diverse onderwerpen.
Meer informatie vindt je op onze website: www.virtobreukelen.nl
Als je nog meer vragen hebt: neem gerust op met een van de
bestuursleden of met de technische leiding.
VIRTO staat voor lekker bewegen, in conditie blijven, fysieke en mentale
grenzen ontdekken. VIRTO verzorgt leuke en verantwoorde trainingen op
een goed niveau. De lessen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde
trainsters. We zijn aangesloten bij de KNGU. Daarmee is onze
professionaliteit gewaarborgd.
Ben je geïnteresseerd in een van onze lessen, kom dan eens kennismaken en
doe twee gratis proeflessen mee.

Welke lessen kun je volgen bij VIRTO?

Ouder & Peutergym
Bij Ouder & Peutergym leren peuters tussen de 1½ en 4 jaar zich beter,
zelfbewuster en vrijer bewegen. Ze doen oefeningen samen met een ouder,
veilig en goed voor de onderlinge band. Voor ouders ook een goede
gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Voor jongens en
meisjes.
Gymnastiek voor Kleuters
Hierbij leren kleuters goed bewegen en waar hun grenzen liggen. Wat thuis
niet altijd kan, kunnen ze hier veilig leren: klimmen, springen, rollen etc. Door
tik-, bal-, dans- en kringspelletjes leren ze samen met andere kinderen
spelen. Voor jongens en meisjes.
ZAP: het Zeer Afwisselend Programma
vanaf groep 3, Jongens en Meisjes
Aan kinderen die graag willen bewegen, maar zich niet willen specialiseren in
turnen, bieden wij een afwisselend programma. Daarbij werken we op de
turntoestellen balk, brug, mat en sprong. Maar we doen ook een ruime
variatie aan spelletjes, zowel individueel als in groepen. Voor jongens en
meisjes.
Recreatie Turnen voor meisjes en jongens van 6 – 18 jaar
Turnen is een sport waar aan kracht, lenigheid, snelheid, uithouding en
evenwicht wordt gewerkt. Daarbij werk je op de turntoestellen balk, brug,
mat en sprong. Je kunt gewoon voor je plezier als recreant turnen. Dat doe
je met meisjes van je eigen leeftijd. In de recreatie-groepen kunnen ook
jongens meeturnen. Door de recreantjes kan ook worden deelgenomen aan
wedstrijden.

Turnen bij de selectie
Talentvolle kinderen die het leuk vinden om het turnen als wedstrijdsport te
beoefenen, worden door de trainsters gevraagd om te gaan turnen bij de
selectie. Er wordt door de selectie 2 of 4 uur per week getraind. Jaarlijks
zijn er twee voorronden voor de rayon- en regionale wedstrijden. Als je daar
doorkomt, kun je deelnemen aan de regiofinale, de district- en in de hogere
divisies zelfs landelijke wedstrijden.
Conditietraining voor heren vanaf 18 jaar en dames vanaf 55 jaar
Wie fit wil blijven moet bewegen. Wil je goed en afwisselend bewegen, dan
moet je naar VIRTO. Onder deskundige begeleiding doe je in je eigen tempo
een ruime variatie aan oefeningen. Voorafgegaan door een goede warmingup train je alle spieren. Voor de afwisseling is er regelmatig een circuit met
opdrachten. Er wordt afgesloten met een balspel of een andere vorm van
cooling-down.
Op de maandagavond is er training voor heren in alle leeftijden.
Voor dames van 55 jaar en ouder is er op maandagavond een speciale 55+
conditietraining.
Overige en
Van tijd tot tijd zijn er verschillende andere verenigingen: tumbling,
sinterklaas, een kamp, onderlinge wedstrijden etc.
In het seizoen 2012-2013 is er deelgenomen aan verschillende wedstrijden,
waarbij vele medailles zijn gewonnen. Ook was Sinterklaas dit seizoen bij
VIRTO op bezoek.
In april hebben we tijdens de Nationale sportweek een middag
georganiseerd, waar onze leden, vriendjes en vriendinnetjes en andere
geïnteresseerden konden Freerunnen of onze Tumblingbaan konden
uitproberen.
Elk jaar sluiten we het jaar af met een gezellige .
Het komend seizoen (2014) is er ook weer een kamp voor kinderen vanaf
groep 5.
Kortom bij VIRTO is genoeg te beleven.

Bestuur
Voorzitter

Gerard Geerdink
Breukelen
Tel. : 0346-265315
E-mail: voorzitter@virtobreukelen.nl

Secretaris

Joke Suitela
Breukelen
Tel. : 06-26078748
Email : secretaris@virtobreukelen.nl

Penningmeester

Vacant
tel.: 0346E-mail: penningmeester@virtobreukelen.nl

Algemeen lid

Natasja van der Loo
Breukelen
E-mail: bestuur@virtobreukelen.nl

Algemeen lid

Arthur Dijkhuizen
Breukelen
Tel.: 0346-266297
E-mail: bestuur@virtobreukelen.nl

Ledenadministratie

Carolien Reijmerink
Breukelen
tel: 0346-264693
E-mail: ledenadministratie@virtobreukelen.nl

Bestuurondersteuning VIRTO actief
Verjaardagskaarten

Nel van Bekkum
Gerda Nab

Juryleden

Annemiek Dijkhuizen
Mariska Hering
Carlijn Coljee
Suzanne van Roon

Overige ondersteunende aktiviteiten
Om een vereniging als VIRTO draaiende te houden zijn er naast het bestuur
en technische leiding op sommige momenten in het seizoen ter
ondersteuning een aantal vrijwilligers nodig.
Wij hopen dat wij indien nodig een beroep op jullie kunnen doen.

Met dank
Wij danken alle bedrijven die een advertentie in dit boekje geplaatst
hebben.

Technische Leiding
Les

Leiding

Selectie turnen
dinsdag en vrijdag

n.n.b.

Recreatieturnen
dinsdag

Henriëtte Kerkhof
Maarssenbroek
Tel.: 0346-575043
E-mail: henriette@johnkerkhof.nl

Conditietraining dames 55+
en conditietraining heren
maandagavond

Annemiek Dijkhuizen
Breukelen
Tel.: 0346-266297
E-mail: annadijkhuizen@gmail.com

Kleutergym
maandag

Annette Kroon
Breukelen
Tel.: 06 31 000 670
E-mail: krooncoerse@casema.nl

ZAP - maandag
Recreatieturnen - maandag
Ouder- en Peutergym
woensdagochtend

REGLEMENTEN
Nieuwe Leden
Je kan je inschrijven door middel van het invullen van een
aanmeldingsformulier. Dit kan je verkrijgen bij de trainsters. Ook kun je een
aanmeldingsformulier downloaden www.virtobreukelen.nl
Voordat je besluit lid te worden, kan je eerst twee gratis proeflessen volgen.
Daarvoor kun je opnemen met de desbetreffende trainster (zie de lijst met
technische leiding).
Je gaat een lidmaatschap aan tot het einde van het seizoen (één week voor
de zomervakantie van de scholen). Vervolgens wordt het lidmaatschap
stilzwijgend telkens met een jaar verlengd, tot je opzegt (zie hieronder).
Opzegging
Je kunt je lidmaatschap alleen schriftelijk opzeggen. Je kan het
opzeggingsformulier inleveren bij de Ledenadministratie. Het formulier kan je
downloaden op www.virtobreukelen.nl .Ook kan je opzeggen per email bij de
Ledenadministratie o.v.v. de datum van opzegging en de reden.
Daarnaast wordt een persoonlijke opzegging bij trainster zeer op prijs
gesteld.
Opzegging dient te geschieden vóór 1 juni. De reden dat het lidmaatschap
alleen voor een heel jaar kan worden afgesloten is, dat de vereniging voor
het hele seizoen vaste kosten maakt i.v.m. verzekering, bondscontributie,
zaalhuur en het inhuren van trainsters.
Alleen voor ouder- en peutergym en de turn-selectie geldt, dat tussentijdse
opzegging (per 2 maanden) mogelijk is.
Contributie
De contributie voor het seizoen 2013 – 2014 vind je hieronder. De
bedragen gelden voor één uur per week, tenzij anders aangegeven.
Jaarcontributie

Junior (t/m 15 jaar)
Senior (vanaf 16 jaar)
Ouder & Peutergym
Selectie 4 uur
Eenmalig inschrijfgeld €

€ 149,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 479,00
7,50

Bij instroom in de loop van een seizoen wordt de contributie naar rato van
het resterende seizoen berekend.

Voor deelname aan wedstrijden moet inschrijfgeld worden betaald.
Wedstrijdgelden variëren sterk per wedstrijd en vallen daarom niet onder de
contributie.
De selectie betaalt aan het begin van het seizoen gelijktijdig met de 1e
incasso, het wedstrijdgeld voor de verplichte wedstrijden.
Inschrijving voor de overige wedstrijden kan via de trainsters.
VIRTO doet mee aan de U-pas
De gemeente Stichtse Vecht verstrekt, samen met
andere gemeentes in Utrecht, de U-pas. Daarmee
kunnen minder financieel draagkrachtigen door een
bijdrage van de gemeente korting krijgen op
tal van zaken. Ook VIRTO doet hier aan mee. U-pas
houders t/m 16 jaar krijgen een korting van 100% op
de contributie, 17 jaar en ouder 50%. Als het U-pasbudget niet toereikend is, dan moet je het resterende deel van de
contributie zelf betalen. Geef daarom bij aanmelding en voorts voor elke
start van het seizoen een kopie van je U-pas aan VIRTO. Als wij de kopie
voor 5 september hebben ontvangen incasseren wij geen contributie, of de
helft van de contributie wordt geïncasseerd.
Nog geen U-pas?
Kijk op www.u-pas.nl
Betalingswijze
Genoemde bedragen gelden bij een afgegeven machtiging voor incasso.
In de vermelde contributiebedragen is de korting van € 5,-- voor
automatische incasso reeds verwerkt; u helpt ons hiermee omdat ook de
contributie inning door vrijwilligers wordt gedaan.
Het innen van de contributie voor de recreanten gebeurt 1 x per jaar aan
het begin van het seizoen. Bij instroom in de loop van het seizoen wordt de
contributie naar rato van het resterende seizoen berekend.
Voor de selectie en de peuters kan de betaling per twee maanden gebeuren.
Dit is alleen mogelijk als er een machtiging voor automatische incasso is
afgegeven. Als je een factuur wenst te ontvangen, dan moet het
contributiebedrag in één keer worden betaald.
Je krijgt aan het begin van het seizoen geen factuur meer. De datums
waarop de incasso in seizoen 2013/2014 plaatsvindt zijn:
Jaarcontributie en 1e termijn: rond 25 september
2e termijn: rond 25 november
3e termijn: rond 25 januari

4e termijn: rond 25 maart
5e termijn: rond 25 mei.
Leden die in de loop van het jaar instromen zullen ook rond bovengenoemde
data naar rato worden geïncasseerd (afhankelijk van de datum van
ontvangst van de aanmelding).
Diverse gegevens
Bankrekening contributie: 30.46.80.168
Bankrekening algemeen: 31.06.82.312
Kamer van Koophandel, Utrecht # 40.479933
Lesrooster 2011-2012
Maandag
16.00 tot 17.00 uur
17.00 tot 18.00 uur
18.00 tot 19.00 uur

Kleuters
ZAP-uur vanaf gr 3
Recreatie meisjes gr 7, 8 e.o

19.30 tot 20.30 uur
20.30 tot 21.30 uur

Conditietraining 55+ Dames
Conditietraining Heren

Dinsdag
16.00 tot
18.00 tot
16.00 tot
17.00 tot

selectie jong
selectie oud
Recreatie meisjes gr 3 en 4
Recreatie meisjes gr 5 en 6

Kikkerfort
Kikkerfort
Kikkerfort
Kikkerfort

Woensdag
9.00 tot 09.45 uur
09.45 tot 10.30 uur

Ouder & Jongere Peutergym
Ouder & Oudere Peutergym

Vijverhofschool
Vijverhofschool

Annette
Annette

Vrijdag
16.00 tot 18.00 uur
18.00 tot 20.00 uur

selectie jong
selectie oud

Kikkerfort zaal 2
Kikkerfort zaal 2

nnb
nnb

18.00
20.00
17.00
18.00

uur
uur
uur
uur

Kikkerfort zaal 1
Kikkerfort zaal 1
Kikkerfort zaal 1
Broklede
Broklede

Annette
Annette
Annette
Annemiek
Annemiek

zaal
zaal
zaal
zaal

2
2
1
1

nnb
nnb
Henriëtte
Henriëtte

Bovenstaand rooster kan veranderen in de loop van het seizoen.

Vakantierooster
De lessen en trainingen bij VIRTO volgen het vakantie-rooster voor het
basisonderwijs in Breukelen. Tijdens de vakanties is er geen les.
Begin lessen seizoen 2013-2014: maandag 2 september 2013
Laatste (feest) week seizoen 2013-2014: week 28 (t/m 11 juli 2014)
Start seizoen 2014-2015 : week 36 (vanaf 1 september 2014).
vakanties schooljaar 2013 / 2014:
herfstvakantie
kerstvakantie
krokusvakantie
goede vrijdag &
pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
zomervakantie

za 19 t/m zo 27 oktober 2013
za 21 dec 2013 t/m zo 5 januari 2014
za 15 feb t/m zo 23 februari 2014
vr 18 april t/m ma 21 april 2014
Za 26 april t/m zo 5 mei 2014
donderdag 29 mei 2014
maandag 9 juni 2014
za 12 juli t/m zo 1 september 2014

Eindfeest en Virtokamp
In de laatste week sluiten we het seizoen af met een . Meestal gaan
verschillende groepen samen dan iets leuks doen. Vaak op tijden die
afwijken van de lestijden.
Om de twee jaar gaan we met alle leden van groep 5 en ouder op kamp.
Twee dagen lang plezier. In het seizoen 2013-2014 is er weer kamp.
Informatie over de en volgt later via de website en de trainsters.

Kleding
Om de kans op ongevallen te verkleinen zijn bij het turnen turnpakjes
verplicht. Voor deelname aan wedstrijden is het verplicht om het VIRTO
turnpakje te dragen, (eventueel met het bijbehorende korte broekje),
turnschoentjes en witte sokken.
VIRTO-kleding kunt u kopen bij:.
Tema Turn Turnkledingatelier
Ambachtsweg 14,
3542 DG UTRECHT,
tel. 030 2475020
www.tematurn.nl
E-mail: info@tematurn.com
Open iedere woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Het is niet
mogelijk om te pinnen, alle aankopen geschieden contant. Tema Turn weet
precies wat voor kleding er bij VIRTO nodig is. Geef wel even aan of het voor
recreatie of selectie is.

Big men Lab is een state-of-the-art internet development lab,
gedreven door jonge professionals. Van concept, strategie,
ontwerp, ontwikkeling tot oplevering van ieder internetgebaseerd project - voorzien van de nieuwste technologie.
Overtuig uzelf en bezoek www.bigmenlab.com. Voor meer
informatie of een vrijblijvende offere, bel met 023 - 53 44 578
of mail naar info@bigmenlab.com

Hier kan ook uw advertentie staan.
U helpt daarmee VIRTO enorm.
Neem voor informatie op met :
Gerard Geerdink
voorzitter@virtobreukelen.nl

Donaties
VIRTO is een vereniging die beperkte financiële mogelijkheden heeft. Het
bestuur en de bestuur-ondersteuners bestaan geheel uit vrijwilligers.
Daarom is iedere vorm van hulp welkom.
Wil je VIRTO steunen door donateur te worden of wil je meer informatie,
neem dan op met het bestuur.
Plaats een advertentie in ons jaarboek
Laat zien dat je bedrijf VIRTO een warm hart toedraagt. Plaats een
advertentie in ons jaarboek. Dan komt je logo ook in de nieuwsbrieven en op
onze website. Ons jaarboek wordt digitaal verzonden naar de ca. 200
mailadressen van onze leden. Ook de nieuwsbrieven gaan digitaal naar alle
leden. Je advertentie wordt dus gezien. De kosten zijn €39,--voor een halve
en €78,-- voor een hele pagina A5. De kaft is iets duurder, maar
waarschijnlijk al bezet.
Info bij het bestuur.

