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Doe mee
• Heb je een leuk idee voor
dat we via Sportakkoord
kunnen realiseren, meld je
snel aan bij he bestuur.
• Heb je zin om mee te helpen om GVB nog leuker en
toegankelijker maken? meld
je snel aan bij he bestuur.
• Heb interesse om ons al
vrijwilliger te helpen? Informeer bij het bestuur voor
de openstaande vacatures
en kijk op pagina 4

Op 13 juli 2020 werd tijdens een spannende BALV (Bijzonder Algemene Ledenvergadering) een nieuw bestuur gekozen bestaande uit Parastu
Zahib (voorzitter), Hilde van Esch (secretaris) en Anja Louwe
(algemeen bestuurslid). Fijn dat het gelukt is en we kunnen
blijven sporten.
Deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe bestuur is een mooi
moment om het oude bestuur te bedanken voor hun inzet de
afgelopen jaren.

Wat is er gebeurd intussen
Als nieuw bestuur kwamen meteen in de zomervakantie terecht, waardoor het echte opstarten
nog even op zich
liet wachten, maar
inmiddels zitten
we er helemaal in.
Wij hebben zich
voorgenomen om
snel de vereniging
leren kennen.
Sinds eind augustus hebben wij al verschillende kennismakingsavonden georganiseerd
met o.a. ledenadministratie, contactpersonen, coördinatoren en deel van
de leiding. Het is mooi om
te zien dat er zoveel men-

sen met passie zich inzetten voor onze vereniging. Als u ook denkt ik wil
mij graag inzetten voor de

vereniging laat het ons
weten. Wij horen graag
waar jou bijdrage uit kan
bestaan. Tijdens alle gesprekken hebben wij
speerpunten gevonden
waar wij onze aandacht
aan moeten/kunnen ge-

ven. Dit kunnen wij als
3koppig bestuur natuurlijk
niet alleen.
Daarom zijn wij gestart
met een werkgroep. In de
werkgroep zitten verschillende mensen met verschillende ervaringen binnen en buiten de vereniging. In kleine groepjes
gaan ze kijken naar hoe
de werkwijze van GVB is
en wat de toekomstplannen kunnen worden. Wij
hopen daarmee een mooi
toekomst bestendig beleid te gaan vormen.
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Nieuwsbrief

Corona
Het was een gek sportseizoen in
2019-2020, waarbij trainingen
moesten stoppen en op een gegeven moment buiten weer opgestart
konden worden. Het sportseizoen
2020-2021 konden we gelukkig
weer starten met het volledig hervatten van de trainingen, maar we
zijn er nog niet.
Het is fijn om de train(st)ers en leden weer actief bezig te zien. Hoe
het gaat lopen met de wedstrijden
dit seizoen is nog onduidelijk, hopelijk kunnen we snel weer gaan genieten van de sportprestaties van
onze leden.

Op 28-09-2020 zijn de volgende
maatregelen bekend gemaakt die
met ingang van 29-09-2020 – 18.00
uur van kracht zijn met een duur
van in ieder geval 3 weken:
1. Geen publiek bij sportwedstrijden / trainingen.
2. Er mogen geen toeschouwers
aanwezig zijn bij sportwedstrijden / trainingen. Je komt alleen
naar binnen om te trainen daarna
ga je direct weer naar huis toe.
3. Bij uitwedstrijden van jeugdleden
t/m 17 jaar vallen de benodigde
chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de
regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Rij zoveel mogelijk met elkaar mee met zo min mogelijk
auto’s.

Tijdens wedstrijden zalen zijn
alleen toegankelijk voor coaches,
scheidsrechters, juryleden en ouders die voor het vervoer hebben
gezorgd.
Let op: De ontvangende clubs, kunnen aanvullende eisen stellen.
De basis van ons coronabeleid zijn
en blijven de richtlijnen van het
RIVM en KNGU.

Vernieuwing
GVB werkt met een ledenadministratie systeem vanuit
de KNGU. Dit systeem was
aan vernieuwing toe. Wij
hebben een aanbieder
gekozen om mee samen
te werken. Het is een van
de twee bedrijven dat
aanbevolen is door KNGU.
In het begin zal er vooral
het een en ander op de

achtergrond gaan veranderen waar
u niet veel van gaat merken. Wij vonden dat GVB
wat moderner en digitaler kan. Daarom hebben
we gekozen om ook met
een bijhorende app te
gaan werken en een vernieuwde website. Dit
houdt onder andere in
dat inschrijven niet meer

op papier zullen gaan, afmelden
voor een training kan via een app op
de telefoon i.p.v. een whatsapp
groep en wedstrijd gelden worden
niet meer contant betaald. Wij hopen hiermee onze vrijwilligers met
veel administratieve taken te ontlasten.
Wij houden u op de hoogte over het
proces.

Digitale omgeving
Afgelopen zomer is er een DOS-aanval geweest op onze mailserver. Hierdoor
hebben we een tijd lang geen mail kunnen ontvangen. Inmiddels werkt de mail
weer, maar merken we dat wij nog niet alle oude mail terug hebben. Heeft u
geen antwoord gekregen op uw mail? Laat het ons alstublieft weten.
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Acties
Om ons club financieel te kunnen steunen en voor meer leden zorgen, doen we met een aantal acties
mee.
Ook dit jaar zijn wij weer gestart met de Grote Clubactie. Bij deze
actie kunt voor €3,00 een lot kopen. Voor elk verkocht lot gaat 80%
naar de club.
Door de corona gaat de verkoop iets anders dan andere jaren. Gelukkig is er wat op gevonden door elk lid een QR code te geven. Deze QR code verwijst door naar de persoonlijke pagina van de verkoper. Met de QR code kan er zonder contact loten verkocht worden en makkelijk gedeeld via whatsapp en sociaal media.
De lotenboekjes kunnen uiterlijk 12 november ingeleverd worden bij de trainsters.
Dit jaar zijn er naast de prijzen vanuit de Grote Clubactie ook prijzen vanuit Gymnastiek vereniging Barendrecht te
winnen. Wij zijn op zoek naar de 3 best verkopende lootjesverkopers en het meest leuke/ludieke verkoop actie
van een GVB team.
Stuur je team actie met foto’s en/of filmpjes en uitleg op naar bestuurgvb@gmail.com
Eind november volgt de uitslag.

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank met kennis,
netwerk en financiële middelen in clubs en verenigingen om
ze sterker en toekomstbestending te maken.
Leden van de Coöperatie bepalen namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Ben je lid van Rabobank, stem op ons.
Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Je kan stemmen op de site van de Rabobank

Proef de Sport door AlbertHein in samenwerking met NOC/NSF. Vanaf maandag 14
tot en met zondag 27 september kregen klanten
van AlbertHein een digitale zegel bij minimaal
€10 aan boodschappen in de AH app. Met 1
sportzegel kun je 1 proefles boeken. De sportzegels worden bijgeschreven in de AH app, nadat je boodschappen
hebt gedaan bij Albert Heijn of je online bestelling is bezorgd.
Klanten kunnen een proefles boeken via de app en NOC-NSF. Proeflessen kunnen tot en met zondag 25 oktober
geboekt worden.

Sponsorkliks
Het concept is heel simpel. Bestel via de
SponsorKliks-pagina of App van uw vereniging bij alle bekende webwinkels
waar u normaliter ook al koopt. Van alle aankopen wordt een commissie maandelijks aan uw vereniging uitbetaald!
U betaalt niets extra!

Buiten GVB
Ook buiten de vereniging zijn wij actief geweest.
Om te beginnen zijn we bij 2 uitzendingen van Radio Rijnmond en Radio Exact geweest om GVB te promoten en
over de ontwikkelingen rond het bestuur te praten.
Samen met bestuurders van andere sportverenigingen
van Barendrecht kwamen wij bijeen tijdens de eerste bijeenkomst van De Sportraad. De Sportraad adviseert het
college van burgemeester en wethouders gevraagd en
ongevraagd over sport, bewegen, sportaccommodaties en daaraan gerelateerde beleidsterreinen.

Een van de interessante initiatieven is het Sportakkoord. Heb je een leuk idee waarbij GVB in samenwerking met een partner kan bijdragen aan verhogen
van de sportparticipatie laat het ons weten. Via sportakkoord kunnen we middelen aanvragen voor de realisatie van je initiatief.
Bij een partner kun je denken aan een school, speciaal
onderwijs, gemeente, opvangcentra ggz, specialisten
of een andere vereniging.

We zijn ook naar de eerste bijeenkomst van
Het sportcafé geweest in de Corona setting.
Een mooi moment om ervaringen met elkaar
uit te delen en van elkaar te leren.

Op 9 september 2020 is, tijdens een bijeenkomst van het Sportcafé, het eerste
initiatief in de spotlights gezet: pilot beweegtest basisonderwijs. Wie volgt?
Lees meer op
https://www.barendrecht.nl/sport-enbeweegakkoord.

Overzicht openstaande vacatures
•

•

Coördinators: zijn primair verantwoordelijk voor het organisatorisch functioneren van hun discipline. Zij
fungeren als tussenpersoon tussen bestuur en leiding en ondersteunen de leiding met adviezen en de
uitvoering van allerlei activiteiten. Wij zoeken nog coördinators voor:
•

Recreatie turnen

•

Selectie Springen

Contactpersonen fungeren als tussenpersoon tussen de leiding, sporters en ouders. Zij ondersteunen de
leiding in de uitvoering van allerlei zaken. Wij zoeken nog contactpersonen voor:
•

Kleuterturnenen

•

Peuter en kleutergym

•

Diverse Lesgevers bij de (recreatie) groepen

•

Commissielid Marketing, Communicatie en Media

•

Commissielid Sponsoring

Geef je op bij het secretariaat GVB: secretariaat@gvbarendrecht.nl
ovv je naam, telefoonnummer, je interesse en wat je zou willen doen.

Misschien zien wij u terug in een van
de trainingszalen, bij een van de
wedstrijden of bij de Algemene
ledenvergadering in maart. Als u
vragen heeft kunt u ons altijd mailen.
Wij wensen in ieder geval iedereen
een mooi en gezond sportseizoen.

De allerleukste complete gymvereniging voor jong
en oud, recreant en wedstrijdsporter

