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Clubinfo voor leden, ouders, verzorgers en belangstellenden van
Gymnastiekvereniging T.H.O.R.-Zwaluwen

Jaarvergadering leden èn ouders.
Op woensdag 20 april ’22 hebben wij als vereniging onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Enkele jaren geleden zijn voor het eerst ook ouders van jeugdleden uitgenodigd voor de
ledenvergadering. Door de coronacrisis was dit de afgelopen jaren niet mogelijk. Door ouders uit te
nodigen, proberen we tegemoet te komen aan de vele vragen die onder ouders leven en niet gesteld
kunnen worden ‘in de wandelgangen’.
Nu de maatregelen weg zijn, kunnen we weer terug naar ‘normaal’ en daarom is ook dit jaar besloten
de ledenvergadering open te stellen voor ouders om als toehoorder aanwezig te zijn. Stemrecht
hebben de ouders niet, maar natuurlijk wel de mogelijkheid om ideeën neer te leggen en mee te
praten over onderwerpen die de vereniging aangaan. Helaas zijn er geen ouders geweest. Wij vinden
dat heel jammer, want ook hun inbreng is meer dan welkom! Volgend jaar zal er weer in april een
jaarvergadering zijn.
Ook dit jaar waren wij in de gelukkige omstandigheid om een aantal trouwe leden te huldigen met
hun jarenlange lidmaatschap.

Dhr. Visser is 25 jaar lid

Mevr. van Maanen is 50 jaar lid

Mevr. Wikkerink is 40 jaar lid

Mevr. Schoofs is 40 jaar lid

Contributieverhoging aanstaande.
Tijdens bovengenoemde jaarvergadering is akkoord gegeven aan het bestuur om per 1 juli een
contributieverhoging door te voeren. Hieronder kunt u lezen welke wijziging dit voor uw contributie
betekent. Mochten hier vragen over zijn, dan kunt u zich wenden tot de ledenadministratie. Dit
bedrag is excl. De bondscontributie

De contributie wordt verhoogd ten gevolge van stijgende kosten en zal ingaan op 1 juli 2022:
Contributie
Recreanten
Heren-conditietraining
Selectie t/m 4 uur
Selectie 4 t/m 7 uur
Selectie meer dan 7 uur

is nu
per kwartaal
€ 42,90
€ 51,90
€ 109,80
€ 131,25
€ 148,80

wordt
per kwartaal
€ 45,15
€ 54,45
€ 115,35
€ 137,80
€ 156,30

Bovenstaande contributieverhoging is gebaseerd op een stijging per uur les van € 2,25/kwartaal (ca.
€ 0,17 per uur les) en daarna berekent over de diverse “lessoorten” binnen onze vereniging.
Procentueel is dit een stijging van circa 5%.
De laatste algemene contributieverhoging (dus voor alle leden) vond plaats in 2016, hetgeen een
gemiddelde stijging over de laatste 6 jaar van 0,82% per jaar betekent.

Nijntje pannenkoekenfestijn.
Nadat het nijntje oliebollenfestijn moest worden geannuleerd in december, konden we afgelopen
februari wel een nijntjefeestje organiseren. Op zaterdag 26 februari hebben leden van de peuter- en
kleutergroepen kunnen genieten van nijntje pannenkoekenfeest. Tevens was dit voor de vereniging
een mooie gelegenheid om geïnteresseerden uit te nodigen in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar met hun
ouders. Het was een ochtend met veel klimmende, duikelende en springende kinderen. Na al dat
geklim en geklauter was er voor iedereen een heerlijke nijntjepannenkoek. Een geslaagd feest dat
zeker vervolg gaat krijgen!

Gebruik zaal LC Zonegge in examenperiode.
Helaas staan wij ook dit jaar weer voor het feit dat het Liemers College in mei de zalen die wij
gebruiken voor onze lessen, gaat gebruiken voor de examens. Gelukkig hebben wij voor alle groepen
een oplossing gevonden.
Het betreft de periode vanaf maandag 6 mei t/m einde seizoen. In deze periode zijn zaal 1 en 2 in het
Liemers College – Zonegge niet te gebruiken i.v.m. examens. Zaal 3, na schooltijd, gelukkig wel.
Wij zitten met ons rooster bijna volledig in zaal 3. De meeste groepen draaien door zoals gewend,
maar voor onderstaande groepen is een alternatief gevonden:
Woensdag, 9.00 – 10.00 uur, Peutergym
Voor deze groep is er een wisseling in locatie en tijd. Op de woensdagen vanaf 11 mei tot het einde
van het seizoen zal de les van 10.00 – 11.00 uur gegeven worden in zaal de Brug, van
Beethovenstraat 51.
Donderdag, 13.15-14.15 uur, Dames conditietraining
Voor deze groep is er een wisseling in locatie en tijd. Op de donderdagen 12 mei tot het einde van
het seizoen zal de les van 14.00 – 15.00 uur gegeven worden in zaal Lentemorgen.

Verschillende vakantiedagen voor de boeg.
Traditioneel is er in de maanden april en mei veel sprake van het uitvallen
van lessen door vrije dagen en vakanties. Het is verstandig om de
Clubinfo app goed te raadplegen, want per les kan het verschillen
wanneer de les uitvalt.

Conditiegroepen op de voorjaarsmarkt.
Waar veelal aandacht en acties richting de jeugd gaat, was het op de voorjaarsmarkt tijd om de
conditiegroepen hun verdiende aandacht te geven. Enkele enthousiaste leden, leiding en
bestuursleden waren op de markt in Zevenaar aanwezig om bezoekers te trakteren op een heerlijk
appeltje van ‘de Stokhorst’ uit Groessen (wij danken hen dan ook voor de sponsoring). Tevens kregen
zij een flyer met informatie over deze 50+ groepen. Wekelijks wordt er op maandag- en
dinsdagavond en donderdagmiddag door Marga, Nicolette en Mariëtta vol energie en creativiteit
met onze leden gewerkt aan een betere conditie. Hiermee houden zij ‘lijf en leden’ gezond.
Inmiddels weten we dat er vier conditieleden enthousiast zijn geworden en lid zijn geworden van
onze vereniging, maar er is altijd nog plaats voor meer gezellige nieuwe leden van 50+.

Clubkampioenschappen 2022.
De Clubkampioenschappen zullen dit jaar voor de recreanten volledig in het thema staan van
Kleurenturnen. Alle leden kunnen op deze XXL-diplomales laten zien wat ze op de les hebben geleerd
en per kleur kunnen de kinderen een gouden, zilveren of bronzen medaille krijgen. Ieder lid dat
meedoet gaat dus met een medaille als beloning naar huis. De leden die al wat langer lid zijn, kennen
de opzet van een reguliere diplomales in de zaal. Leden die minder lang lid zijn kunnen zich ook
opgeven via de app of de ledenadministratie! Meer informatie zullen de betreffende groepen via de
leiding krijgen. Opgeven kan echter alleen via de Clubassistent-app.
De selectiegroepen zullen onderling strijden tijdens de wedstrijd. Deze
wedstrijden zullen plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2022 in zaal
Lentemorgen.
Graag informeren we u over het feit dat we voor deze wedstrijden
entreegeld heffen voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Het entreegeld
bedraagt 3,50 euro. Vanaf dit jaar hopen we de entree, evenals de loterij
en andere uitgaves via de pin te kunnen ontvangen, maar houd er
rekening mee dat mogelijk alleen contante betalingen mogelijk zijn.

Wedstrijduitslagen
Inmiddels is het wedstrijdseizoen gelukkig weer in volle gang voor de selectieleden. De recreanten
zijn hopelijk volgend jaar weer aan de beurt om te strijden op wedstrijden met andere verenigingen.
Via onze Facebookpagina houden wij u in het wedstrijdweekend en soms zelfs tijdens de wedstrijd
op de hoogte van de behaalde resultaten.
Mocht u onze pagina nog niet geliket hebben, zoek hem op en blijf altijd op de hoogte van het laatste
nieuws rondom de vereniging!

Informatie Gelrepas en andere regelingen.
Welke regelingen voor sportdeelname zijn er?
Voor sommige kinderen is sporten minder vanzelfsprekend, omdat hun ouders de financiële
middelen niet hebben om sport te kunnen betalen. Gelukkig zijn er meerdere initiatieven waar
ouders aan kunnen kloppen voor financiële steun. Hieronder leest u daar meer over.
Landelijke, financiële regelingen:
• Veel gemeenten hebben speciale kindpakketten. Verderop in dit artikel bij lokale regelingen
vind je tips om het kindpakket in jouw gemeente te vinden.
• Sinds kort is het aanvragen van financiering voor sportlidmaatschappen makkelijker door een
nieuw samenwerkingsverband: Sam& voor alle kinderen (met daarin Leergeld Nederland,
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job). Via de
website van Sam& kun je alle gegevens invullen en aangeven wat je wilt aanvragen.
o Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen veel kinderen lid worden van een
sportvereniging. De contributie voor de kinderen en de benodigde sportkleding of materialen worden betaald.
o Leergeld Nederland wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan bijvoorbeeld
muziekles, tekenles, een schoolreisje en sport. Daarom betalen zij voor kinderen uit
gezinnen met een inkomen rond bijstandsniveau de contributie aan
sportverenigingen en zorgt de stichting voor de benodigde sportkleding en materialen.
o Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen met bijvoorbeeld een dagje uit, fiets,
opleiding, leesboek, of leuk zomers speelgoed.

o

Stichting Jarige Job geeft kinderen een verjaardagsbox met alles wat nodig is om een
verjaardagsfeestje te kunnen geven, thuis en op school.
• Het Jeugdeducatiefonds draagt bij aan activiteiten (schoolreisjes, excursies, bijles, sportieve
en culturele activiteiten) en materialen (laptop, educatieve materialen) die de
ontwikkelkansen van kinderen in het basisonderwijs helpen vergroten.
• Het ANWB Kinderfietsenplan verzamelt fietsen, knapt ze op en deelt ze uit aan kinderen die
geen fiets hebben.
• Kansarme Kinderen In Nederland ondersteunt gezinnen met pakketten op maat, gevuld met
nieuwe kleding, schoenen, speelgoed en een cadeaubon. Ook biedt de stichting fietsen,
entreekaarten voor uitjes, sinterklaascadeaus en verjaardags- en schoolpakketten aan.
• Het Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale organisaties die mensen in armoede
helpen met onder andere voedsel, kleding en binnen- of buitenschoolse activiteiten.
Waar vind je lokale meedoenregelingen in jouw gemeente?
Veel gemeenten hebben lokale regelingen (een ‘kindpakket’) om kinderen te laten meedoen. In elke
gemeente is dit anders georganiseerd en de regelingen hebben verschillende namen. Om relevante
regeling in jouw gemeente te vinden, geven we een aantal tips.
• Informeer bij jouw gemeente naar regelingen, bijvoorbeeld via de website met zoektermen
als buurtsport, wijkbudgetten, kindpakket, meedoenregelingen, minimaregelingen,
participatieregeling, participatiebijdrage, armoederegeling, stimuleringsregeling
zwemvaardigheid of regeling laag inkomen. Of neem contact op met een gemeentelijke
beleidsmedewerker.
• Sommige gemeenten werken met een sportpas. De pas geeft kinderen korting op sport,
cultuur en uitjes. In Zevenaar is dat de Gelrepas.
o De vergoeding van de verschuldigde jaarcontributie, voor pashouders tot 18
jaar, bedraagt maximaal € 225,00 per jaar. Voor pashouders vanaf 18 jaar wordt 50%
van de verschuldigde jaarcontributie vergoed, eveneens met een maximale
vergoeding van € 225,00 per jaar.
o In beide gevallen geldt de vergoeding voor het lidmaatschap van ten hoogste
één sportinstantie/-vereniging per jaar.
o Declareert u voor een pashouder die volgens de administratie van Gelrepas al elders
sport en waarvoor ook al contributie is vergoed, dan worden wij hiervan in kennis
gesteld. Het bedrag dat niet wordt vergoed, wordt bij het betreffende lid geïnd door
middel van automatische incasso.
o Als de verschuldigde contributie hoger is dan het bedrag wat vergoed wordt door
Gelrepas, wordt het resterende bedrag geïnd per kwartaal door middel van
automatische incasso.
o Kledingbon
De kinderen hebben ook recht op een bijdrage voor sportkleding en -materiaal. Het
bedrag hiervoor is minimaal € 10,00 en maximaal € 75,00 en is afhankelijk van de
hoogte van de contributie. De maximale vergoeding voor contributie en kleding
tezamen bedraagt € 225,00 per jaar. Bij een contributie van € 216,00 en hoger wordt
geen kleding bon verstrekt. Nadat Thor Zwaluwen de contributie heeft gedeclareerd,
krijgt het kind de bon thuisgestuurd.
o GelrePasnummer
Ieder jaar krijgen de rechthebbenden een nieuwe pas toegestuurd. Willen de leden
die een Gelrepas hebben hiervan een foto/kopie maken en sturen naar
Ledenadm.ThorZwaluwen@gmail.com of inleveren bij de leiding zodat de gegevens
"up to date" zijn.

Rol van de ouders
Ouders zijn een belangrijk rolmodel. In het algemeen geven zij sport- en beweeggewoonten door aan
hun kinderen. Ook voor ouders die zelf willen sporten zijn er verschillende regelingen. Ze kunnen
terecht bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Onze sponsoren!
In de huidige economische tijden is het steeds lastiger voor verenigingen om de begroting sluitend te
krijgen. De lasten worden hoger, subsidies steeds lager en turntoestellen/materiaal is kostbaar en
moet onderhouden en vervangen worden. Daarnaast willen we de turnsport voor iedereen
toegankelijk houden en de contributie op een betaalbaar niveau houden.
T.H.O.R-Zwaluwen heeft voor geïnteresseerde sponsoren een aantal aantrekkelijke
sponsorpakketten samengesteld met diverse mogelijkheden om u op een opvallende manier te
presenteren aan onze leden, familie van onze leden, bezoekers en andere geïnteresseerden. Indien
gewenst is een maatwerkpakket ook mogelijk.
Naast de zakelijke sponsormogelijkheden, kunt u als betrokken ouder, opa, oma, oom, tante, etc.
‘Vriend’ worden van T.H.O.R-Zwaluwen. Dit kan al vanaf €10,- per jaar.
Mocht u interesse hebben om vriend te worden van onze mooie vereniging, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat via info@thorzwaluwen.nl

Onze sponsoren hebben hart voor onze vereniging èn uw kinderen,
denkt u ook aan hen?!

