
 

Januari 2022 

 

Op de agenda: 

17 + 18 juni 2022: 

Clubkampioenschappen turnen 

6 juli 2022: Dansgala 

17 juli 2022: Eindfeest 

Bekijk de hele agenda hier: 

 

Contactgegevens: 

secretariaat@vtv-vlissingen.nl 

penningmeester@vtv-

vlissingen.nl 

Ledenadministratie: 

leden@vtv-vlissingen.nl 

Contributie: 

contributie@vtv-vlissingen.nl 

Info acro/freerun/turnen: 

tc-vtv@zeelandnet.nl  

Info dans/steps: 

ginaboogaard@zeelandnet.nl 

Volg VTV online: 

www.vtv-vlissingen.nl 

Facebook  

Youtube 

Twitter 

Instagram: dans, acro en A- en B-

selectie 

Colofon: 

Uitgave bestuur V.T.V.   

Jaargang 2022 nummer 1 

Reacties zijn welkom:  

nieuwsbriefvtv@zeelandnet.nl 

 

 

Veel turnplezier bij Pietengym 

Pakjes stapelen, op het dak klimmen, pakjes door de schoorsteen 

gooien. Zomaar een paar onderdelen van de themales Pietengym in de 

week voor Sinterklaas. Na hard werken en heel veel pret gingen alle 

kleuters met een heus Pietendiploma en een traktatie naar huis. Dank 

aan alle kleuterjuffen voor de organisatie!  

B selectie maakt kerstclip 

Net voor de lockdown kon de B selectie nog een leuke invulling geven 

aan de kerstles: het maken van een kerstclip. Voor het bekijken van 

deze clip klik hier. 

Dag oud, hallo nieuw 

Helaas moesten we het oude jaar eindigen met een lockdown.  

Maar: het bestuur staat voor mooie nieuwe uitdagingen in 2022 en ziet 

het nieuwe jaar dan ook als een jaar vol mogelijkheden, kansen en 

positiviteit en hoopt daar samen met leden, leiding en medewerkers 

een geweldige invulling aan te geven. We hopen dat het nieuwe jaar 

iedereen veel gezondheid en geluk biedt, maar vergeet ook de 

anderhalve meter niet!   
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Wijziging IBAN voor de contributiebetaling 

Ontstaan vanuit het verleden (postgiro en de banken) heeft VTV nog altijd 2 rekeningnummers 

in gebruik voor de contributiebetaling. Omdat dit verschil al een tijdje niet meer bestaat willen 

wij voor de efficiëntie en uit kostenbesparing daarom toe naar één betaalrekening.  

Wij willen alle leden vragen die de contributie nu naar ons IBAN van de ABN-AMRO overmaken, 

dit te wijzigen door voortaan te betalen naar ons IBAN: NL34 INGB 0000 4066 14 ten name 

van penningmeester VTV (en uiteraard onder vermelding van de voor- en achteraam van het lid 

waarvoor betaald wordt).  

VTV gaat bouwen 

Vorig jaar heeft het bestuur definitief van de gemeente Vlissingen te horen gekregen dat ons 

clubhuis zal moeten wijken ten behoeve van de ontwikkeling van het Baskensburg terrein.  

De Vrijenhovenzaal kan gelukkig wel behouden blijven en inmiddels is er toegezegd dat VTV 

parallel aan en direct naast de zaal een nieuw clubhuis mag bouwen van dezelfde lengte en zelfs 

een paar meter breder. Hierdoor kunnen we een grotere danszaal creëren. Wel zullen we het 

grote grasveld naast ons clubhuis moeten gaan missen, zodat ons jaarlijkse eindfeest er wat 

anders uit zal komen te zien (maar zeker niet minder leuk!). 

Het bestuur is inmiddels al volop bezig met plannen maken, om in het najaar van 2022 een 

uitgewerkte aanvraag in te kunnen dienen bij de gemeente zodat de nieuwbouw hopelijk in 

2024 gerealiseerd zou kunnen worden. Met de bouw van het clubhuis willen we dan ook gelijk 

het dak van de Vrijenhovenzaal vernieuwen en het geheel tot één grote accommodatie maken.  

Wij worden daarbij geholpen door de HZ, die enkele studenten Bouwkunde als stageproject nu 

wat eerste schetsen laat maken om deze daarna uit te kunnen werken tot bouwtekeningen en 

bestek om offertes aan te kunnen gaan vragen. Ook worden we ondersteund door oud (turn- en 

bestuurslid) Piet Kodde, die zijn professionele sporen ruimschoots verdiend heeft in technisch 

projectmanagement.  

Er moet de komende jaren dus nog heel veel werk verricht worden en wellicht dat we daarbij 

t.z.t. ook uw hulp nog eens hard kunnen gebruiken. Uiteraard zullen wij u in volgende 

nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gaan houden van alle vorderingen van de plannen.  

Succesvolle Grote Club Actie 

We zijn al onze leden heel dankbaar voor het mooie bedrag dat zij bijeen gebracht hebben door 

het verkopen van loten met de Grote Club Actie. Hiermee kunnen we verder sparen voor de 

bouw van het nieuwe clubhuis en de renovatie van de Vrijenhovenzaal. Jullie zijn toppers!  

                             


