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Vek-Wikkie diplomagymmen 3-5 jaar / kijklessen
Op maandag 2 februari is er diplomagymmen voor de Vek-Wikkie peuters en
kleuters die les hebben in de Bonte Veer (16.00 – 17.00 uur).
Op zaterdag 7 februari halen Vek-Wikkie peuters en kleuters in de
Zeevaartschool (9-10 uur en 10-11 uur) hun Vek-Wikkie diploma.
Tijdens deze en andere lessen op beide dagen zijn ouders, broers en zusjes en
opa’s en oma’s van harte welkom. Meer informatie

Ledenvergadering
Op maandagavond 9 februari, 19.30 uur, nodigen wij onze leden, donateurs en
leiding van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering in de Bonte Veer,
Wielewaal 1, tegenover winkelcentrum Koperwiekplein. We nemen afscheid
van bestuurslid Joop Tol. Wie kan ons bestuur versterken? Zie vacature

Oudhollandse spelletjes na afloop van ledenvergadering
Na afloop kun je gratis deelnemen aan een circuit van Oudhollandse spelletjes,
waarmee leuke prijzen zijn te verdienen. We maken er samen een gezellige
clubavond van. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Wij schenken twee keer een
kopje koffie of thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Het
financiële jaarverslag van 2014 kun je opvragen via secretaris@vekwik.nl. In
verband met de organisatie vragen we je je vóór 2 februari aan te melden bij
Esther Dol, voorzitter@vekwik.nl.

Voorjaars- / skivakantie,
De kerstvakantie is net achter de rug en nu kun je je alweer voorbereiden op de
volgende schoolvakantie. Dit betekent dat de laatste gymles op zaterdag
21 februari is. Daarna beginnen de lessen weer op maandag 2 maart.

13 en 14 maart geen les in ZV-school
Zet dit ook nog even in je agenda: vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is er geen les in
de Zeevaartschool i.v.m. examens. Bekijk alle vakanties in het vakantieschema.

Grote Club actie
Dit jaar hebben we 459 loten verkocht met een opbrengst van ruim € 1.000,-.
Dit bedrag besteden we aan nieuw les materiaal. Karin Bos, Dylan van der
Werff, Lotte Buiten en Elise de Jong verkochten de meeste loten. Zij kregen van
ons een cadeaubon. Ook de andere lotenverkopers en de mensen die een lot
hebben gekocht, hartelijk bedankt.
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Onderlinge Wedstrijd voor jeugd vanaf 6 jaar
Op zaterdagmiddag 14 maart kan de jeugd (meisjes én jongens) vanaf
6 jaar tegen elkaar strijden in de Onderlinge Wedstrijd in sporthal de Drecht. Er
zijn mooie medailles en bekers te winnen. Inmiddels wordt er al geoefend in de
lessen.
Houd je de middag alvast vrij voor je kind? Nadere informatie volgt nog. Mocht
je al vragen hebben, stel ze gerust aan de juffen in de les.
Wil je ons helpen met op- en afbouwen van toestellen of begeleiden van een
groepje? Daar zijn we erg blij mee. Geef het even door via

secretaris@vekwik.nl.
Freerunnen en de springuren doen niet mee aan de wedstrijd. Deze meisjes en
jongens geven misschien een demonstratie. Ook hier komen we nog op terug.

Vacatures
We zoeken iemand die onze vereniging kan helpen met een of meer van de
onderstaande taken:
- contacten onderhouden met de verhuurders van de gymzalen
- aanschaf regelen van kleine materialen
- ieder jaar in september/oktober de Grote Club Actie regelen
- evenementen (helpen) coördineren, zoals een onderlinge wedstrijd
- onze vereniging promoten op sociale media en de website actueel houden
Je kunt een bestuursfunctie zo leuk en interessant maken als je zelf wilt. Je kunt
zelf aangeven hoeveel tijd je eraan wilt en kunt besteden.
Ons bestuur bestaat nu uit vier personen. Word jij ons vijfde bestuurslid? We
vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Schuif eens vrijblijvend aan.
Voor een afspraak of meer informatie kun je bellen met Esther Dol (voorzitter)
op telefoonnummer 06 - 22 00 79 81.

De meest actuele informatie van onze club vind je op www.vekwik.nl. Heb jij iets leuks te
vertellen? Iets dat we in de nieuwsbrief kunnen plaatsen? Of heb je vragen naar aanleiding van
deze nieuwsbrief? Mail het ons op info@vekwik.nl.
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