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Beste (ouders/ verzorgers van) leden, 

Het nieuwe training- en wedstrijdseizoen 22-23 is weer begonnen. Veel van de communicatie vanuit 

de vereniging GymNet verloopt via de What’s App groepen.  

Via deze nieuwsbrief willen wij u verder informeren. Als u graag op de hoogte wilt blijven volg dan de 

leidsters en leden die actief zijn op Instagram en Facebook.  

Huldiging door wethouder 
Op zaterdag 24 september in de Markthal in Purmerend 

zijn door de wethouder Mario Hegger, van de gemeente 

Purmerend, diverse kampioenen gehuldigd voor hun 

topsport- prestaties. Wij als vereniging zijn trots dat 2 

van onze leden Lotus en Mulan Stuifzand gehuldigd zijn. 

Zij zijn Nederlands Kampioen Rhönrad turnen seizoen 

‘21-‘22. 

Sponsoring 
GymNet zoekt altijd actief naar extra middelen voor de 

vereniging. Daarom doen we mee aan de Grote 

Clubactie, die bestaat dit jaar 50 jaar. Bij de Vomar kunt 

u Clubmunten sparen en via de Klant is Koningkaart kunt 

u gratis het hele jaar door sparen voor onze Club met clubcode: GYPU2021 

Bij de vriendenloterij kunt u als u meespeelt ook onze club steunen, het 

verenigingsnummer is: 300483 omzetten kan via tel. 088-0201020 Het kost je niets extra’s 

maar, hierdoor komt 50% van jouw inleg bij onze club terecht. 

Mocht u ook de vereniging willen sponseren of heeft u goede ideeën voor de vereniging? 

Meld u dan aan via info@gymnet.nl  

Lopende acties voor GymNet zijn: 

De clubmunten en Klant is Koningkaart bij de Vomar, https://www.sponsorkliks.com/ en 

de Grote Clubactie.  

Het is ook mogelijk om op het Sponsorenbord in “De Beuk” vermeld te worden. 

Wij hopen op uw deelname en bijdrage bij één of meerdere initiatieven. Alvast bedankt. 
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Mensen gezocht 
GymNet is op zoek naar mensen die de vereniging willen versterken. 

Wilt u net als wij een paar uurtjes besteden? Dat kan! Er zijn verschillende taken waarbij wij uw hulp 

goed kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan: 

- Het maken van nieuwsbrieven, promotie en communicatie vanuit de vereniging. 

- Deelname aan het bestuur 

- Deelname aan de kascommissie 

- Deelname aan de activiteitencommissie die extra activiteiten voor de jeugd kan organiseren 

(zoals bijvoorbeeld een disco of Valentijnszwemmen)?  

- Ondersteuning bij sponsoracties zoals bijvoorbeeld de Grote Clubactie 

- Juryleden 

U bent van harte welkom. Neem geheel vrijblijvend contact op, om te kijken wat u kan betekenen 

voor de vereniging. 

Aanmelden als vrijwilliger kan via info@gymnet.nl  

Met hartelijke groeten, 

Het bestuur GymNet 

Ben Steelink (Voorzitter) 

Esther Tijssen (Secretariaat) 

Daphne de Harde (Penningmeester) 

Silvia Pankras-Roefs (Vice-voorzitter ) 

Rochelle van der Berg (Algemeen bestuurslid) 

Sponsoring (vacant)  

Communicatie (vacant) 

 

En 

Ledenadministratie Gerdien van Delden en de turnleiding van GymNet Purmerend 
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