
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gareo, dat beweegt! 

Na een lange, onzekere periode van coronastops en aanpassingen, hopen we vanaf dit seizoen de 
gymnastiek weer volledig op te kunnen pakken en vooral door te kunnen blijven gymmen. De lessen zijn 
weer enthousiast hervat en de eerste acties en opendagen staan alweer op de kalender. Wij wensen 
iedereen een fijn, sportief en gezond gymseizoen binnen Gareo.  
– het bestuur van Gareo, Josefien, Diane, Miranda, Kelly en Lianne 

Terugkijkend, eindactiviteit 10 juli  

Door de coronaregels leek de eindactiviteit komen te vervallen, 

maar het is de jeugdleiding gelukt om toch een leuk afscheid van 

het seizoen te organiseren voor alle kinderen. Alle gymattributen 

werden tevoorschijn gehaald. Zo werd er gerend en gesprongen 

over de tumblingbaan, geklommen in het klimrek, gebalanceerd 

op de balk en gejumped op de grote trampoline. Als extraatje 

hadden ze buiten een springkussen neergezet en kon er een koe 

gemolken worden. Wat een feest!  

 

ALV 18 mei  

Dinsdagavond 18 mei heeft de Algemene Leden Vergadering online plaats gevonden. Naast de gebruikelijke 

jaarverslagen konden we melden dat we ondanks de coronasituatie mooie bedragen op hebben weten te 

halen met de Grote Clubactie (€1398) en de Rabo Clubfund (€399). Hiermee is er een Airtrack aangeschaft 

wat voor zowel jong als oud ingezet kan worden in de gymlessen. Een mooie aanwinst voor Gareo. 

Ook heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Marieke Willink heeft afscheid genomen als voorzitter en 

Josefien Klein Gebbink neemt haar taken over. Diane Kuenen heeft de ledenadministratie overgedragen aan 

Lianne Hoenink en Kelly Moberts is toegetreden als algemeen bestuurslid. 

Voor de ledenadministratie moest Gareo overstappen naar een ander administratiesysteem. De KNGU is de 

samenwerking met ons oude systeem gestopt. Dit kan in de nabije toekomst resulteren in veranderingen 

rond de ledenadministratie. Hierover wordt iedereen dan voortijdig geïnformeerd.  

 

jubilarissen 

In de week voor de ALV zijn jubilarissen Jan ter Maat (41 jaar lid) en 

Ria Besselink (28 jaar lid) verrast met een bloemetje. In middels 

hebben zij ook het KNGU speldje mogen ontvangen. 

GEFELICITTERD! 



 

 

 

Meer informatie, ook over bestuur en leiding, is te vinden op: www.gareorekken.nl 

LET OP: deze nieuwsbrief hebben wij ook digitaal verstuurd. Door een nieuw administratiesysteem kan het zijn dat de email 

in de Spam-box terecht gekomen is. Zou u dan Gareo als afzender toe willen voegen in uw adressenbestand? Zo worden in 

de toekomst geen mailtjes gemist. Heeft u helemaal geen email ontvangen? Geeft dan bij de leiding uw juiste mailadres 

door, dan zullen wij u voor de volgende mailingen toevoegen. 

DCR 

Binnen Rekken is per 1 januari de DorpsCoöperatie opgericht 

(DCR). De bedoeling is dat in plaats van de bestaande 

Belangenvereniging er één instantie komt, die alles binnen 

Rekken behartigt en de link legt met overheden. Te denken valt 

aan projecten als huisvesting, een gezamenlijke accommodatie, 

samenwerking tussen verenigingen. Verenigingen kunnen als 

een soort commissie taken onderbrengen in de DCR. Hier zijn 

nog geen beslissingen over genomen. Het bestuur van Gareo 

heeft wel een intentieverklaring ondertekend, waarin 

aangegeven wordt dat Gareo interesse heeft in een 

samenwerking. 

Samenwerking Berkellandse 

Gymverenigingen 

Naast de samenwerking die Gareo 

opzoekt binnen Rekkense Verenigingen, 

zijn we ook actief aan de slag om een 

samenwerking te zoeken met 

verschillende Berkellandse Gym-

verenigingen. Te denken valt aan een 

samenwerking en eventuele uitwisseling 

op het gebied van leidingzaken. Hopelijk 

kunnen we hierover in de toekomst meer 

vertellen. 

 

Aankomende activiteiten: 

- Spaar mee voor Gareo bij de Plus! Van 5 

september t/m 13 november ontvangen 

klanten van de Plus bij elke €10 aan 

boodschappen een sponsorpunt. Door deze 

punten te verzamelen kan je Gareo sponsoren. 

Uiteraard hopen wij op een mooi 

sponsorbedrag op het eind.  

- ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote 

Clubactie. Van 18 september tot begin 

november kunnen er loten verkocht/gekocht 

worden. 

- vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 11, woensdag 

13 en donderdag 14 oktober zijn er 

Openlesdagen binnen alle groepen. Iedereen is 

welkom om te komen kijken en mee te doen. 

Vacatures: 

- Henk heeft aangegeven na al die jaren met plezier 

gym gegeven te hebben, te willen stoppen als 

gymdocent. Wij zoeken dus per direct een gymdocent 

conditietraining volwassenen: woensdagavond 20:00 

– 21:00  

- Eind dit jaar verwacht Lianne haar derde kindje, 

hierdoor stopt zij als bestuurslid bij Gareo. Voor haar 

in de plaats zoeken wij iemand voor het secretariaat  

- Diane heeft aangegeven na vele jaren haar taken als 

bestuurslid af te willen bouwen en hierdoor zijn wij 

ook op zoek naar een penningmeester 

Wil je graag iets betekenen voor onze mooie club, 

spreek ons aan of mail naar: gareo@outlook.com 

 

Vakantie seizoen 2021/2022 

Herfstvakantie: 16 – 24 okt  Goede vrijdag: 15 april 

Kerstvakantie: 25 dec – 9 jan  Pasen: 17 en 18 april (16e ook geen les) 

Voorjaarsvakantie: 19 – 27 feb  Hemelvaart: 26 mei 

Meivakantie: 30 apr – 8 mei   Pinksteren: 5 en 6 juni 

Zomervakantie: 16 juli – 28 aug 


