NIEUWSBRIEF 2

Seizoen 2020-2021

De eerste maanden van het nieuwe seizoen zijn bijna voorbij en er is alweer heel veel gebeurd. Door
middel van deze nieuwsbrief willen we u graag weer op de hoogte brengen van een aantal zaken.

Verscherpte regels wegens Covid19
Het zal u niet ontgaan zijn, corona steekt de kop weer op. Wij willen u dan ook met klem verzoeken
om onderstaande regels te respecteren ,maar vooral ook na te leven. Wanneer wij ons als vereniging
niet aan de regels houden riskeren wij een boete. Daarnaast zijn BOA’s ook gemachtigd om locaties
te sluiten en dan kunnen we onze lessen niet meer geven.
-

-

-

-

Zet uw kind af bij de deur en laat uw kind alleen naar binnen gaan (bij peuter/kleuter lessen
zal de trainer uw kinderen opwachten bij de deur). Na afloop van de les zal een
trainer/assistent weer naar buiten komen met de kinderen. Bij het buiten wachten vragen
we u goed te letten op de 1,5m afstand.
Zorg dat uw kind omgekleed naar de zaal komt. De kleedkamers zijn gesloten. Schoenen en
jas mogen in de zaal aan de kant worden gelegd.
Ook kinderen onder de 12 jaar met een verkoudheid en/of andere klachten mogen helaas
niet deelnemen aan de lessen. Dit is anders dan op school! Het is voor onze trainers lastig om
afstand te houden.
We hebben maar een beperkt aantal trainers binnen de vereniging en het vinden van
vervanging voor de lessen is daarom lastig. Mocht een trainer geen les kunnen geven en
kunnen we daar geen vervanging voor vinden, dan wordt de les via de email afgezegd. Advies
is dus om voor de les nog even uw email te controleren.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, maar moeten zich wel vooraf aanmelden. Dit kan via
het aanmeldformulier op de website www.cgvzoetermeer.nl of door naam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum en de les waar de interesse naartoe gaat te mailen naar
cgvzoetermeer@gmail.com.
Wanneer een kind voor een proefles komt, mag de ouder kort (5 minuten) mee naar binnen
om kennis te maken met de trainer, daarna wordt u verzocht de gymzaal weer te verlaten. Er
mag niet in de kleedkamers worden gewacht.

Gymworld
Bovenstaande regels gelden uiteraard ook voor onze lessen in Gymworld. We vragen u uw kind
onderaan de trap af te zetten en ook daar weer op te halen. Houd bij het wachten de doorgang naar
de trap open, zodat leden zonder problemen naar boven kunnen.
Lessen met leden van 18 jaar en ouder
Gelukkig kunnen de meeste leden van 18 jaar en ouder nog gewoon sporten. Alleen de lessen
volleybal en de les zaalvoetbal kunnen geen doorgang vinden onder de huidige regels.
Voor alle andere lessen geldt dat er steeds in bubbels van 4 personen (exclusief train(st)er) gesport
mag worden. Binnen de bubbel moet iedereen 1,5m afstand houden. In een binnenruimte mogen
meerdere bubbels van 4 personen sporten, mits er tussen de bubbels voldoende afstand wordt
gehouden en met een maximum van 30 personen in de zaal. Er mag tijdens de training niet gewisseld
worden van bubbel.
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Krantenberichten
Een aantal weken geleden zijn er in de kranten en op social media berichten verschenen over CGV
Zoetermeer en Gymworld. Deze berichten zijn geplaatst naar aanleiding van een door de gemeente
Zoetermeer vrijgegeven memo (d.d. 28-7-2020). In de berichten in kranten en op social media wordt
gesuggereerd dat CGV Zoetermeer financiële problemen zou hebben. CGV Zoetermeer zou niet aan
de (financiële) verplichtingen kunnen voldoen die met de gemeente Zoetermeer zijn afgesproken. Via
deze weg willen wij u laten weten dat we een financieel gezonde vereniging zijn. Het afgesproken
bedrag voor de huur van de gewone zalen, de turnhallen en andere ruimtes in Gymworld zou geen
grote gevolgen hebben voor de financiële situatie van de vereniging. Helaas heeft Corona niet
positief bijgedragen aan het ledental, maar dankzij het zuinige beleid van de afgelopen jaren kunnen
we dit opvangen.

Grote clubactie
Ook dit jaar doet CGV Zoetermeer mee aan de grote clubactie. Aan alle leden is weer gevraagd om
geld op te halen voor de club door loten te verkopen.
Er kwam ons ter ore dat bij sommige leden de gedachte leeft dat het geld dat we ophalen alleen
maar wordt besteed aan nieuwe materialen voor de selectieleden. Graag willen wij aangeven dat dit
zeker niet het geval is. Nieuwe toestellen voor selectieleden zijn heel tastbaar, maar het geld gaat
grotendeels naar de breedtesport. In mei 2020 hebben we voor alle leiding van de dans een nieuwe
muziekinstallatie gekocht zodat ze ook buiten hun lessen konden geven. Alle activiteiten voor de
verschillende afdelingen worden deels gefinancierd met de opbrengt van de Grote Clubactie zodat
we de eigen bijdrage bij activiteiten zo laag mogelijk kunnen houden.
Heb je nog geen loten gekocht? Ga dan snel naar onze website www.cgvzoetermeer.nl en bestel ze
alsnog via de QR-code. Heb je zelf loten verkocht en je boekje nog niet ingeleverd? Lever je boekje
dan komende week nog in bij je juf of meester!

Springwedstrijden en Sinterklaasfeest
Het bestuur heeft besloten onder de huidige omstandigheden geen Sinterklaasfeest en de jaarlijkse
onderlinge springwedstrijden in november te organiseren. We willen zo voorkomen dat de
lesgroepen onderling contact hebben met elkaar.

Gymworld wint publieksarchitectuurprijs
Gymworld heeft van het publiek de Gemma Smid architectuurprijs ontvangen. Het gebouw aan de
Amerikaweg 135 werd verkozen tot mooiste gebouw van Zoetermeer door de inwoners van
Zoetermeer en omgeving.
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Lesrooster
Afdeling Dans recreatief
Leeftijd
Basisschool
Groep 5 t/m 8
Middelbare school
18 jaar e.o.
Basisschool
Groep 1 t/m 4
Basisschool
Groep 5 t/m 8
Middelbare school
Volksdans 18 jaar e.o.
Basisschool
groep 5 t/m 8
Middelbare school
klas 1 t/m 4
Leeftijd 16 jaar e.o.

Dag
Dinsdag

Tijd
18.00 – 19.00 uur

Zaal
Carmenschouw 9

Wijk
De Leyens

Dinsdag
19.00 – 20.00 uur
Woensdag 21.00 – 22.00 uur
Donderdag 17.00 – 18.00 uur

Carmenschouw 9
Kadelaan 206
Spitsbergen 1

De Leyens
De Leyens
Oosterheem

Donderdag 18.00 – 19.00 uur

Spitsbergen 1

Oosterheem

Donderdag 19.00 – 20.00 uur
Donderdag 20.00 – 21.30 uur
Vrijdag
18.00 – 19.00 uur

Spitsbergen 1
Gondelkade 33
Gymworld,
Multifunc. Zaal B
Gymworld,
Multifunc. Zaal B
Gymworld,
Multifunc. Zaal B

Oosterheem
De Leyens
Buytenwegh

Vrijdag

19.00 – 20.00 uur

Vrijdag

20.00 – 21.00 uur

Dans selectie (op uitnodiging)
Leeftijd
Dag
Basisschool
Woensdag
Groep 5 t/m 8
Middelbare school Woensdag
Afdeling Sportfit 55+
Lessoort
Dag
Sport en Spel Dinsdag
Sport en Spel Dinsdag
Sport en Spel Dinsdag
Sport en Spel Woensdag
Sport en Spel Woensdag
Sport en Spel Woensdag
Sport en Spel Woensdag
Sport en Spel Woensdag
Volleybal
Vrijdag

Afdeling recreatief
Lessoort
Dames Conditie
Volleybal
Sport en spel
Zaalvoetbal

Leeftijd
18 jaar e.o.
18 jaar e.o.
6-13 jaar
18 jaar e.o.

Buytenwegh
Buytenwegh

Tijd
19.00 – 20.00 uur

Zaal
Kadelaan 206

Wijk
De Leyens

20.00 – 21.00 uur

Kadelaan 206

De Leyens

Tijd
09.00 – 10.00 uur
10.15 – 11.15 uur
11.30 – 12.30 uur
13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
14.30 – 15.30 uur
16.00 – 17.00 uur
16.00 – 17.00 uur
10.00 – 11.00 uur

Dag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

Zaal
Gymworld, Multifunc.
Gymworld, Multifunc.
Gymworld, Multifunc.
De Veur, Prismalaan 40
De Veur, Prismalaan 40
Fivelingo 88
Fivelingo 88
Hodenpijlstraat 10
Willem Alexanderpl. 6B

Tijd
19.30 – 20.30 uur
20.00 – 21.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur

Wijk
Buytenwegh
Buytenwegh
Buytenwegh
Rokkeveen
Rokkeveen
Meerzicht
Meerzicht
Oosterheem
Driemanspolder

Zaal
Fivelingo 88
Irisvaart 10
Lijnbaan 311
Lijnbaan 311
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Wijk
Meerzicht
Seghwaert
Noordhove
Noordhove

Afdeling Turnen recreatief
Groep
Leeftijd
Dag
Mei/Jo
6 - 9 jaar
Maandag
Meisjes
10 - 13 jaar Maandag
Da/He*
18 jaar e.o. Maandag
Mei/Jo
6 - 9 jaar
Dinsdag
Meisjes
10 - 13 jaar Dinsdag
Meisjes
8 - 13 jaar
Woensdag
Peu/Kleu 3 - 4 jaar
Woensdag
Mei/Jo
5 – 7 jaar
Woensdag
Jongens 6 - 13 jaar
Woensdag
Meisjes
8 - 9 jaar
Woensdag
Meisjes
10 - 13 jaar Woensdag
Da/He
14 jaar e.o. Woensdag
Meisjes
5 - 7 jaar
Donderdag
Meisjes
8 - 13 jaar
Donderdag
Meisjes
6 - 13 jaar
Donderdag
Jongens 6 - 13 jaar
Donderdag
Mei/Jo* 6 – 8 jaar
Donderdag
Mei/Jo* 9 – 12 jaar
Donderdag
Mei/Jo* 13 jaar e.o. Donderdag
Mei/Jo
5 - 7 jaar
Vrijdag
Mei/Jo
8 - 13 jaar
Vrijdag
Spring** 12 jaar e.o. Vrijdag
Oud/knd v.a. 20 mnd zaterdag
– 4 jaar
Peu/Kleu 3 - 4 jaar
Zaterdag
Mei/Jo
5 - 6 jaar
Zaterdag
Mei/Jo
7 - 11 jaar
Zaterdag

Tijd
17.30 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur
20.00 – 22.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur
18.00 – 19.00 uur
16.00 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
20.00 – 22.00 uur
9.00 – 10.00 uur

Zaal
Hodenpijlstraat 10
Hodenpijlstraat 10
Gymworld, Grote zaal
Schansbos 7
Schansbos 7
Carmenschouw 9
Lijnbaan 311
Lijnbaan 311
Lijnbaan 311
Lijnbaan 311
Lijnbaan 311
Lijnbaan 311
Velddreef 330
Velddreef 330
Groenblauwlaan 121
Groenblauwlaan 121
Gymworld, Kleine zaal
Gymworld, Kleine zaal
Gymworld, Kleine zaal
Spitsbergen 1
Spitsbergen 1
Gymworld, Grote zaal
Nesciohove 115

Wijk
Oosterheem
Oosterheem
Buytenwegh
Meerzicht
Meerzicht
De Leyens
Noordhove
Noordhove
Noordhove
Noordhove
Noordhove
Noordhove
Seghwaert
Seghwaert
Rokkeveen
Rokkeveen
Buytenwegh
Buytenwegh
Buytenwegh
Oosterheem
Oosterheem
Buytenwegh
Buytenwegh

10.00 – 11.00 uur
11.00 – 12.00 uur
12.00 – 13.00 uur

Nesciohove 115
Nesciohove 115
Nesciohove 115

Buytenwegh
Buytenwegh
Buytenwegh

*De turnlessen in Gymworld worden gehouden in een volledig ingerichte turnhal. Dit betekent dat
voor deze lessen een hoger contributiebedrag verschuldigd is.
t/m 15 jaar: EUR 40,50 per kwartaal per uur
v.a. 16 jaar: EUR 45,00 per kwartaal per uur
** Toestelspringen; vloer, minitrampoline, trampoline-pegasus etc.
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