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Beste ouders/verzorgers/sporters, 

Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad.  

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over: 

• het nieuwe turnpakje voor de recreantenleden 

• de ALV op dinsdag 15 november 2022 

• het vakantierooster seizoen 2022-2023 

• pietengym in de week van 28 november t/m 3 december 2022. 

 

Nieuwe turnpakjes recreantenleden Gym&Move 

De recreantenleden kunnen dit jaar nieuwe turnpakjes bestellen in de “clubkleuren” rood/zwart. Het 

is niet verplicht om dit turnpakje aan te schaffen. Echter als de turnsters mee willen doen aan 

wedstrijden is dit nieuwe pakje wel verplicht. Er kan een broekje bij besteld worden, dit is niet 

verplicht. 

      

Het turnpakje (v754) en het broekje (P756zw) kunnen online besteld worden bij TT-Gymnastics. Het 

is ook mogelijk om het turnpakje te passen in de showroom op woensdagmiddag van 14.00-17.00 

uur. Het adres is: Ambachtsweg 14, 3542 DG Utrecht. In de showroom is geen pinautomaat. 

 

ALV op dinsdag 15 november 2022 

Hierbij nodigt het bestuur van Gym&Move Leidsche Rijn u uit tot het bijwonen van onze Algemene 
Ledenvergadering (ALV). De ALV vindt plaats op dinsdag 15 november 2022 van 20.00 – 21.30 uur bij 
Kerk aan het Lint (Maximapark), Alendorperweg 103, Utrecht. 

Graag vooraf aanmelden voor 13 november 2022 via bestuurgymenmove@gmail.com. 

 
 

 

https://www.tt-gymnastics.nl/turnpakjes/basic/turnpakje-mouwloos-v754-zwart-velours-rood.html?utm_source=banner&utm_medium=banner&utm_campaign=Turnvereniging_Gym_and_Move&utm_content=Gym_and_Move_recreatieturnpakje
https://www.tt-gymnastics.nl/turnbroekjes/glad-velours/model-kort/legging-p756zw-zwart.html?utm_source=banner&utm_medium=banner&utm_campaign=Turnvereniging_Gym_and_Move&utm_content=Gym_and_Move_P756zw_turnbroekje
about:blank


november 2022 

Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag ALV 2021-2022 
4. Voorstellen nieuwe bestuursleden 
5. Financieel verslag 2021-2022 + verslag kascommissie 
6. Voorstel contributieverhoging 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 

Vakantierooster Gym&Move 2022-2023 

Vakantie van  tot en met  

Herfstvakantie zondag 23-10-2022 zondag 30-10-2022 

Sinterklaas maandag 05-12-2022  
Kerstvakantie zondag 25-12-2022 zondag 8-1-2023 

Voorjaarsvakantie zondag 26-02-2023 zondag 05-03-2023 

Pasen vrijdag 07-04-2023 maandag 10-04-2023 

Koningsdag donderdag 27-04-2023  
Meivakantie zondag 30-04-2023 zondag 07-05-2023 

Hemelvaartsdag donderdag 18-05-2023  
Pinksteren zondag 28-05-2023 maandag 29-05-2023 

Zomervakantie zondag 9-07-2023 zondag 20-08-2023 

 
Noot: elke eerste zaterdag van de vakantie is er gewoon les. 

 
Pietengym 

Sinterklaas en zijn pieten zijn alweer bijna onderweg naar Nederland. Ook dit jaar zijn zij weer op 

zoek naar goede hulppieten. In de week van 28 november t/m 3 december 2022 gaan alle leden 

tijdens hun eigen les klimmen, klauteren, springen en kunnen zij hun eigen pietendiploma verdienen. 

Kinderen van de recreatiegroepen die dat leuk vinden mogen verkleed komen.   

 
 
  
 
 
 


