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Clubkampioenschappen selectie
Op 28 januari aanstaande organiseren wij clubkampioenschappen voor onze
selectiegroepen (a- en b-selectie). De indeling voor deze dag hoor je via de leiding.
Om onze clubkampioenschappen te kunnen organiseren hebben we hulpouders nodig,
want zonder hulp gaat dit ons niet lukken. Kun jij ons helpen bij de organisatie deze dag?
Neem dan contact op via info@deogym.nl of via de leiding. We kunnen bijvoorbeeld hulp
gebruiken voor het verzamelen en inpakken van cadeautjes voor de tombola, de teltafel
en het draaien van een bar- en tomboladienst.
Grote Clubactie
De afgelopen maanden hebben onze leden heel erg hard hun best
gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen voor de Grote Clubactie.
Er is maar liefst 1808,10 euro opgehaald! Wij zijn hier erg trots op.
Van de opbrengst worden nieuwe materialen aangeschaft.
Ook dit jaar konden de ledenverkopers zelf ook een prijsje winnen.
Degene die de meeste loten had verkocht heeft een turnpakje
gewonnen. Dit jaar was dat Roxaan Dorresteijn. Dit turnpakje is
aangeboden door mevrouw Drooglever, onze leverancier van
turnpakjes. Eva van Adrichem, Malena Kwint, Charlotte Helling, Nadia
Kleijnhans en Sophie Tromp hebben een Gymnastics bidon gewonnen
en Dunya Deli, Zara Knaven, Thura van der Knijff, Babette van Veen
en Sara van den Engel hebben een mooie turnwokkel voor in hun haar
gewonnen. Nogmaals iedereen bedankt voor jullie hulp!
Welkom nieuwe juryleden
De afgelopen weken hebben Judith Smit en Miranda Nonnekes de
juryopleiding TD1 gevolgd. Hier zijn we erg blij mee, want het vinden
van juryleden voor de wedstrijden is altijd moeilijk. Samen met Trudy
Kool, Angelique de Moree-Kock en Herbert Bisch begint zich nu een mooi groepje
juryleden te vormen. Bedankt voor jullie inzet voor onze vereniging!
Juryleden hebben we nooit genoeg, dus lijkt het jou ook leuk om zo nu en dan voor ons
te jureren tijdens wedstrijden, neem dan contact op via info@deogym.nl. Ook als je nog
niet beschikt over de juiste opleiding en je wel bereid bent deze te volgen. Voor een TD1
opleiding woon je 3 bijeenkomsten bij. Wil je daarna nog TD2 doen, dan volg je nog eens
5 bijeenkomsten. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Reiskosten naar de wedstrijden
worden vergoed. Daarnaast krijg je van ons een cadeaubon/bedrag van 10 euro per
dagdeel.
Ledenadministratie weer op volle sterkte
Op onze oproep, om versterking van de ledenadministratie, heeft Shereen Madarie
gereageerd. Zij zal samen met Marjolein Bijl de ledenadministratie gaan doen. Wij
wensen Shereen Madarie veel succes in deze nieuwe functie.

Verslag Algemene ledenvergadering
Op 6 november jl. heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Via deze
link kunt u het verslag lezen dat op onze website is geplaatst.
Pietengym
Op woensdag 22 november hebben ruim 80 kinderen meegedaan aan de jaarlijkse
pietengym. Het was weer een zeer geslaagd feest waarin de kinderen de pieten hebben
laten zien wat ze kunnen. Leiding, assistenten, hulpouders hebben er voor de kinderen
weer een groot feest van gemaakt. Graag willen wij iedereen nogmaals bedanken voor
de geboden hulp! Hieronder een kleine impressie.

Maatschappelijke stage
De afgelopen maanden heeft Fleur Huurman haar maatschappelijke stage bij ons
gelopen. Een aantal uren per week was ze assistent bij verschillende recreatiegroepen.
En het leuke is, dat ze zo enthousiast is geworden dat ze bij ons blijft assisteren, maar
nu in de vorm van een bijbaantje.
Moet jouw dochter of zoon dit jaar of volgend jaar ook een maatschappelijke stage
lopen? Dit kan bij ons als assistent tijdens een van onze lessen op maandag of
woensdag. Wil jouw zoon of dochter meer informatie? Laat hem/haar dan een mailtje
sturen naar info@deogym.nl of vraag het aan de leiding.
Assistenten gezocht!
Voor verschillende groepen zijn wij nog op zoek naar assistenten. Je kunt assisteren als
je ongeveer 11 of 12 jaar bent. Assisteren is, naast dat het vooral heel leuk is, ook
meteen een leuk bijbaantje. Als je 12 jaar of ouder bent en geen diploma hebt, dan krijg
je € 1,50 per uur. Heb je de opleiding niveau 1 gedaan, dan verdien je € 2,50 per uur.
Als je 14 jaar bent, dan kun je na niveau 1 ook niveau 2 doen. En dan verdien je zelfs
€ 4,50 per uur. De opleiding wordt vergoed door de vereniging. Dus lijkt het jouw
dochter of zoon wat of wil je meer informatie? Neem dan even contact op via de leiding
of mail naar info@deogym.nl.
Verenigingspakje verplicht tijdens wedstrijden
Met ingang van dit turnseizoen is het dragen van een verenigingspakje tijdens
wedstrijden verplicht. Verenigingspakjes kun je bestellen via de leiding. Een
formulier kun je hiervoor downloaden via onze website:
http://www.deogym.nl/?pageID=497
Tweedehands turnpakje kopen?
Op het prikbord op onze website worden ook turnpakjes aangeboden, zowel
verenigingspakjes als andere turnpakjes. Als je op zoek bent naar een
turnpakje, bekijk dan ons prikbord, http://www.deogym.nl/?pageID=496. Wil je
een turnpakje verkopen? Stuur dan een foto van het pakje, de maat en prijs
naar info@deogym.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat jouw pakje op het
prikbord komt te staan.
Belangrijke data
• 28 januari 2018
• 22 april 2018
• 18 t/m 20 mei 2018
• 12 juli 2018
• 27 augustus 2018

clubkampioenschappen selectie
clubkampioenschappen recreatie + voorselectie
gymweekend K&V en DEO (onder voorbehoud)
laatste les
eerste les

Vakanties 2017-2018 (geen les)
•
•
•
•
•
•

25 december 2017 tot en met 5 januari 2018
26 februari tot en met 2 maart 2018
2 april 2018
30 april tot en met 11 mei 2018
21 mei 2018
16 juli tot en met 24 augustus 2018

kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Pasen
meivakantie
Pinksteren
zomervakantie

