
Beste leden, ouders en verzorgers van leden, 
  
Allereerst wil ik jullie allen een gezond, sportief en vrolijk 2020 wensen! In deze nieuwsbrief wil ik 
jullie graag informeren over zaken die spelen rondom de vereniging. 
 
Sinterklaas 
In de gymgroep (woensdagmiddag) is pietengym georganiseerd. Alle deelnemers hebben een 
cadeautje en een pietendiploma gekregen. 

 
Ook bij de turngroep hebben de leden een sinterklaascadeautje ontvangen!

 
 

 
vertrouwenspersoon 

We hebben een nieuwe vertrouwenspersoon, Callista Agema! Vanuit de rol die zij al vervult voor 
RKSV heeft het bestuur de vraag gesteld of Callista die rol ook voor Luctor et Emergo zou willen 
vervullen, en dat wil ze heel graag! Ze stelt zichzelf hier aan jullie voor, en omschrijft tevens wat je 
van haar kan verwachten op het moment dat het even niet zo goed loopt, en hoe je haar kunt 
bereiken. Ontzettend fijn Callista, dat je deze rol wil vervullen! 

 
materialen 
Al lange tijd bestaat de wens om materialen te vernieuwen. Gelukkig is Luctor et Emergo een 
financieel gezonde vereniging, dus het bestuur heeft een meerjarenplan gemaakt voor budgetten die 
besteed kunnen worden. Mede dankzij de opbrengst van de Grote Clubactie zijn in overleg met de 
instructeurs nu diverse materialen aangeschaft die al in gebruik zijn genomen of op korte termijn 
geleverd worden. 
 
wedstrijden 
Op 12 januari vinden de eerste turnwedstrijden voor de preselectie plaats in Nijmegen, en op 19 
januari vindt de eerste KNGU wedstrijd plaats in Ede. Heel veel succes allemaal! 
 
  

http://gymluctoretemergo.nl/ons-team/


gymzaal 
2019 was het jaar dat de gymzaal een opfrisbeurt heeft gekregen! De gemeente heeft de buitenzijde, 
de installaties en de kleedkamers grondig aangepakt, en daar zijn we allemaal ontzettend content 
mee. In de gymzaal zelf zijn de aanpassingen tot nu toe beperkt, maar we lobbyen om ook daar een 
aantal updates voor elkaar te krijgen. 
 
Sport, fit & spel 
We hebben de voormalige ‘trimgroep’ een nieuw fris jasje gegeven, om te beginnen met een nieuwe 
naam. Sport, fit & spel vinden we veel beter passen bij de activiteiten die Ernst met de circa 25 leden 
in 2 groepen doet op maandagavond. Gelijk hebben we de site aangepast en een flyer gemaakt, 
waarmee we de boer op gaan om nieuwe leden te werven. Om hier een beginnetje in te maken 
willen we beginnen met een nieuwjaarswens: we willen graag alle ouders van turn- en gymkinderen 
uitnodigen om een keer (gratis) mee te sporten met deze leuke en sportieve groep! Kijk eens op de 
site en schrijf je in voor een proefles! 
Leuke feitjes van deze groep: er worden regelmatig sportactiviteiten buiten de sportzaal 
georganiseerd, en recent heeft een gastdocent een les in valtraining verzorgd. 
 
Sarah 
Sarah Willems is instructrice van de gymgroep op woensdag, en op hele korte termijn mag zij dit 
zelfstandig gaan doen, want ze gaat eind januari examen doen. Monica Welsing heeft haar begeleid 
en is als verantwoordelijke aanwezig tijdens deze les, en na het behalen van haar examen mag Sarah 
zelfstandig lesgeven. Heel veel succes, Sarah, wij hebben er alle vertrouwen in! 
  
website 
De website van Luctor et Emergo is eindelijk weer opgefrist! Roy Sijnja, tevens instructeur 
peutergym, heeft de site opnieuw opgebouwd, waardoor we snel en eenvoudig content aan kunnen 
leveren en toe kunnen voegen. Wij vinden namelijk dat, voordat we mensen/potentiële nieuwe 
leden kunnen werven, eerst de site op orde moet zijn. Natuurlijk kan er her en der nog een 
schoonheidsfoutje in zitten, of wellicht hebben jullie goede ideeën voor de site; ik hoor jullie tips heel 
graag! 
 
Sponsorplan 

Vorige keer heb ik gemeld dat we nog geen sponsors hebben, inmiddels kan ik melden dat we 2 
sponsoren hebben! Studio Cook is vriend van de club en Danscentrum Wijgers is lid van de Club van 
100; nog maar 99 te gaan dus! 
We zouden heel graag nog een aantal sponsoren werven en met name een hoofdsponsor is erg 
welkom. Dus voor alle ondernemers dichtbij of wellicht binnen uw netwerk: wilt u naamsbekendheid 
in Driel en omstreken (denk ook aan de wedstrijddagen), neem contact op met Ruben de Haan of 
ondergetekende om de mogelijkheden te bespreken. 
  
trainingspakken 
Voor de turngroep zijn trainingspakken en sporttassen besteld, welke in januari uitgegeven gaan 
worden. We hebben een heus kledingplan opgesteld om het voor iedereen betaalbaar te houden, en 
op die manier is ruilen tegen een grotere maat ook gelijk goed geregeld. Op dit moment hebben we 
nog geen hoofdsponsor; het plekje voor dat logo houden we nog even gereserveerd! Binnenkort 
wordt u nader geïnformeerd over het kledingplan. 
 
Grote Clubactie 
In 2019 is er door jullie inspanning een geweldig bedrag van €884,10 opgehaald met de Grote 
Clubactie! Bij het bestuur is niet bekend of er mooie prijzen zijn gevallen op de verkochte loten, maar 
de vereniging is ontzettend geholpen met deze bijdrage! Voor uw gemak onderstaand de link of u in 
de prijzen bent gevallen:  lotchecker  

https://tracking.clubactie.nl/lotchecker?cdmtw=AgQAEAABAAQBI4SFdGyG-utILA


 
Algemene Leden Vergadering 
Hierbij wil ik alvast aankondigen dat de ALV plaatsvindt op 8 april a.s. in de Oldenburg. Alle leden zijn 
hierbij welkom om aan te schuiven, dus als u interesse heeft, noteer deze datum alvast! Een nadere 
uitnodiging met locatie en tijd volgt. 
 
Uitschrijven nieuwsbrief 
Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt u dit per mail aangeven 
aan secretariaat@gymluctoretemergo.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
Niels Punt 
Voorzitter 

mailto:secretariaat@gymluctoretemergo.nl

