
Beste leden, al hun familie-leden en vrienden en natuurlijk aan alle geïnteresseerden in deze mooie 
turnkring, 
 
Als we dit uitspreken, zijn we eigenlijk heel erg trots op waar wij nu staan als Turnkring Tuimeling 
hier in ons kleine Vlimmeren. En dan zeggen we bewust ‘kleine Vlimmeren’ omdat wij in deze mooie 
omgeving samen iets groots hebben opgebouwd. En dat in een tijdsbestek van 25 jaar: een echt 
jubileum! 
 
Toen wij in 1993 het startsein gaven aan onze turnkring hadden we het idee om ‘iets’ te doen om 
extra ontspanning te kunnen geven aan kinderen. Kinderen die natuurlijk al uit een aantal sporten in 
de omgeving konden kiezen; denk hierbij aan voetbal, volleybal, …  Maar toch vonden we dat aanbod 
te gering, zeker voor de allerkleinsten maar ook voor diegenen die uit het bestaande aanbod geen 
keuze konden maken. Omdat we natuurlijk in het geheel niet wisten in welke richting en hoe groot 
we konden groeien, startten we in een zeer kleine opzet met enkel en alleen gymnastiek. Dat was in 
het multifunctionele zaaltje Vlimmerlee aan de kerktoren. Een nieuwe vereniging was geboren; een 
klein kind, een baby waarvan we de toekomst nog niet konden voorspellen.   

 
In de jaren daarna groeide de vereniging alsmaar in alle opzichten: zowel qua leeftijdscategorieën, in 
aantal soorten sport en natuurlijk qua ledenaantal. We merkten dat er ook een behoefte ontstond bij 
de volwassenen voor een groter aanbod. Waar de ouders die hun kinderen naar de turnkring 
brachten en na de les weer ophaalden wel eens een visje opgooiden of er voor de volwassenen niets 
gedaan kon worden, zijn we daar op ingesprongen. Nadat we al gestart waren met de opbouw naar 
meer disciplines voor de kinderen, hebben we toen de stap naar de volwassenen gemaakt. En in 
meer disciplines. We zijn toen zelfs gestart met dans-activiteiten. En toen ging het snel met de groei: 
van 50 leden in 1993 naar 2018 met het huidige aantal van bijna 300 leden. 

 
In 2010 waren we al zo uit ons jasje gegroeid en zeer verheugd dat we ook van locatie konden 
veranderen met de polyvalente hal De Pegger. En met al die verschillende disciplines kwamen er ook 
de investeringen in steeds meer materialen. Dat is ook meteen een van de grootste uitdagingen van 
onze vereniging. We hebben vanaf het begin gekozen voor democratisch bewust lage prijzen zodat 
de drempel laag ligt om bij onze vereniging te kunnen aansluiten; wij willen bereikbaar en betaalbaar 
zijn voor iedereen. Dus als we weer een grote nieuwe aanschaf moeten doen voor sportmaterialen, 
dan moeten we ook altijd goed nadenken en rekenen voordat we zo een uitgave kunnen doen. Maar 
ook dat doen we met veel plezier.  
 
En dan ben je dus opeens een vereniging van praktisch 300 leden! Je kunt je dat niet voorstellen voor 
een dorp als Vlimmeren; zoveel leeftijdscategorieën en met zoveel activiteiten. Denk aan recreatief 
turnen van kleuter tot oudere groepen, het turnen met toestellen, airtrack, acrogym op recreatief en 
competitief niveau met wedstrijden in de regio, conditieturnen,  BBB en fundance. Kortom een club 
voor IEDEREEN. 
 
U kunt zich daarom voorstellen dat we oprecht trots zijn : op de vereniging, de leden, ons aanbod 
van activiteiten, de trainsters en hulptrainsters, op de vrijwilligers en op alle anderen die ons 
ondersteunen.  
 
Op weg naar de volgende 25 jaar!  
 
Met sportieve groeten 
Ann Guns  
Namens bestuur T.T.V.                                                                                 
  


