GYMNASTIEKVERENIGING
“VICTOR” OBDAM

60 JARIG JUBILEUM
JUBILEUM
Op 16 april 1959 is Gymnastiekvereniging “Victor” Obdam opgericht dus bestaan wij dit jaar 60 jaar!
Om dit prachtige jubileum te vieren is voor deze dag een feestelijk programma in elkaar gezet op
zaterdag 16 maart 2019 en voor alle leden is er iets te doen.
STUKJE GESCHIEDENIS
Piet Oudejans vond het nodig dat er een gymclub kwam in Obdam en dat was zo rond 1956/1957. De
lessen werden gehouden in de Brink en dit ging op een eenvoudige manier.
De officiële oprichtingsdatum van Gymnastiekvereniging “Victor” Obdam is 16 april 1959. In de
oprichtingsvergadering werd een voorlopig bestuur voorgesteld, de heer B. Reus werd voorzitter,
mevrouw Steltenpool-v.d. Nes werd secretaresse, de heer Jan Ursem werd penningmeester en
mejuffrouw Truda van Kampen en de heer Nic. Gieling kwamen als leden in het bestuur. Ook Nel
Koning, Jan Metselaar, Gré Klaver en Gert Wijnker waren bestuursleden van het eerste uur.
De vereniging is met een dikke 100 leden van start gegaan en in het tweede jaar van hun bestaan
waren dit al ruim 150 leden. Er werd een oefenmeester aangesteld, de heer Piet Oudejans. Onder
zijn leiderschap ging het steeds beter met de vereniging en werd er ook deel genomen aan
wedstrijden. De eerste wedstrijd was in Zwaag en toen werden ze gelijk al tweede!
In 1962 werd het gloednieuwe gymlokaal aan de van Wassenaerstraat in gebruik genomen. De
toenmalige Burgemeester heeft er voor gezorgd dat deze gymzaal er kwam. Op 14 februari 1962
werd de gymzaal officieel geopend door Klaas Boot, een toenmalige topturner.
Van oorsprong werd er alleen “ritmische” gymnastiek beoefend door meisjes, vrouwen, jongens en
mannen. Dit is jaren zo gebleven. Op dit moment is er geen jongens-/mannen turnen meer, wel
zitten er veel jongens op de kleutergym. Verder is er recreatie turnen voor basisschool leerlingen,
selectie (wedstrijd) turnen en turnen voor jong talenten. Ook is er gym-/conditietraining voor
senioren. Een nieuwe tak van sport is de aerial dancing en de free run.
NAAM en LOGO
Omdat er in onze vereniging meerdere disciplines worden uitgeoefend wilde het bestuur graag een
andere naam, die niet alleen uit gymnastiek zou bestaan. Het bestuur was hier al enige tijd in
gedachten mee bezig, het moest ooit eens gebeuren, een nieuwe naam en een nieuw logo.
Valentin Ocheda van Ocheda Grafische Creaties uit Obdam heeft ons het zetje gegeven om hier nu
echt mee aan de slag te gaan. Met zijn creatieve brein en onze input heeft hij, geheel kosteloos, een
prachtig nieuw logo voor ons bedacht, met hieraan vast een geheel nieuwe huisstijl! Eigentijds,
verfrissend en in onze ogen heel erg mooi! En natuurlijk is ook onze naam veranderd naar een
modernere, alles omvattende versie. Op 16 maart om 12.15 uur zal onze nieuwe naam en huisstijl
worden onthuld. Wij allen zijn zeer benieuwd hoe het door u ontvangen wordt.
In ieder geval willen wij Valentin Ocheda alvast heel hartelijk bedanken!

RECEPTIE
Voor (oud) leden, bestuursleden, leiding en anderen die betrokken zijn (geweest) bij onze vereniging,
maar ook voor andere belangstellenden wordt er een receptie gehouden in de gymzaal op 16 maart
van 17.15 uur tot 18.45 uur. Wij nodigen iedereen die ons wil feliciteren hiervoor uit!
PROGRAMMA ZATERDAG 16 MAART 2019
Er is een programma in elkaar gezet voor ALLE leden.
De leden hebben het programma via de mail ontvangen en konden zich
hiervoor opgeven.
9.45-9.55
9.55-10.00
10.00-11.15
11.15-11.30
11.30-12.15
12.15-12.30

12.30-13.00
13.00-17.00
17.00-17.15
17.15-18.45
19.00

Inloop leden en ouders voor het ochtendprogramma
Vertrek ouders
Activiteiten voor kleuters, recreatief turnen,
free run en aerial dancing groep 1 + 2
Opruimen zaal en inloop alle leden voor de picknick
Picknick voor alle leden, jong en oud!
Onthulling nieuwe verenigingsnaam en logo
Inloop ouders om de kinderen op te halen
en/of het middagprogramma bij te wonen
Ombouwen zaal voor wedstrijd
Onderlinge wedstrijden selectie turnen
Opruimen zaal
Receptie voor belangstellenden
Feestelijke afsluiting met buffet voor genodigden

MEDEDELINGEN
Deze dag is voor de leden die zich opgegeven hebben.
Het wordt erg druk dus kom lopend of op de fiets, anders de auto bij Deen of op het kerkplein
parkeren.
Trek gemakkelijke kleding en schoenen aan.
Laat sieraden, mobiele telefoons en andere waardevolle spullen thuis.

Het nu zittende bestuur van Gymnastiekvereniging “Victor” Obdam hoopt op een grote opkomst van
leden, oud-leden, oud-bestuursleden en leiding en iedereen die de vereniging een warm hart
toedraagt. Met elkaar gaan we er een prachtige dag van te maken!

