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Verenigingspakje verplicht tijdens wedstrijden
Het dragen van een verenigingspakje tijdens wedstrijden is verplicht.
Verenigingspakjes kun je bestellen via de leiding. Een bestelformulier kun je
downloaden via onze website. Meisjes van de a- en b-selectie hebben een
wedstrijdpakje. Bestellen van deze pakjes gaat via de leiding.
Tweedehands turnpakje kopen?
Ben je op zoek naar een turnpakje? Kijk dan op het prikbord op onze website.
Daar worden ook turnpakjes aangeboden, zowel verenigingspakjes als andere
turnpakjes. Wil je een turnpakje verkopen? Stuur dan een foto van het pakje,
de maat, de prijs en je contactgegevens naar info@deogym.nl. Wij zorgen er
dan voor zorgen dat jouw pakje op het prikbord komt te staan.
Jubileumjaar
Volgend jaar bestaat Deogym 40 jaar. En dat willen we vieren!
Hoe we dit willen vieren? Dat weten we nog niet precies. Daar
hebben we namelijk hulp bij nodig, want zonder hulp van ouders
lukt het ons niet. Wil je meedenken en organiseren? Dan nodigen
we je van harte uit om je aan te melden voor de
jubileumcommissie. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar
info@deogym.nl.

Grote Clubactie
De Grote Clubactie is alweer in volle gang. Ook dit jaar doen wij mee en na de geweldige
opbrengst van vorig jaar, willen we ook deze keer natuurlijk zo veel mogelijk loten
verkopen. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze
clubkas! Dit jaar proberen we zo veel mogelijk geld te verzamelen voor nieuwe
materialen
Lotenkopers maken kans op mooie prijzen met als hoofdprijs een
geldbedrag van € 100.000,-! Maar ook de DEO-lotenverkopers
maken kans op een prijs, want de 11 meisjes die de meeste loten
verkopen worden beloond met een leuke prijs. Dit jaar geven we
een turnpakje (hoofdprijs), 6 turnarmbandjes en 4 haarwokkels
weg.
Om kans te kunnen maken op een van de prijzen, moet je het
lotenboekje voor de herfstvakantie (uiterlijk 18 oktober) inleveren bij de leiding. In de
volgende nieuwsbrief maken we bekend wat de actie heeft opgebracht en wie de prijzen
hebben gewonnen.

Hulp tijdens opbouwen en afbreken
Bij de meeste lessen moet de zaal opgebouwd, omgebouwd of afgebroken worden. Wij
zouden het erg op prijs stellen als je hierbij kunt helpen. Dit scheelt effectieve turntijd,
want hoe eerder we hebben opgebouwd hoe eerder we kunnen beginnen en hoe meer
hulp bij het afbreken, hoe langer we kunnen door turnen. De zaalhuur loopt per uur, dus
veel tijd voor en na de les hebben we officieel niet.
Train(st)ers gezocht (met of zonder diploma)
Wij zijn op zoek naar train(st)ers voor onze recreatie- en/of selectiegroepen. Indien je
(nog) niet beschikt over een geldige licentie, maar wel interesse hebt om deze te gaan
behalen (op kosten van de vereniging), is dat geen probleem.
Korte informatie omtrent de cursus
Tijdens de cursus leer je zelfstandig lesgeven in verenigingsverband aan de hand van de
sporttechnische inhoud van de bewegingsthema’s en de opbouw van profielelementen
van turnen. De maximale opleidingstijd is 24 maanden. Er zijn in principe 11
instructiedagen van 5 uur (een andere verdeling kan ook mogelijk zijn).
Stage lopen
In de eerste fase loop je stage bij de recreatiegroepen. Hier wordt gewerkt met
bewegingsthema’s. In de tweede fase loop je stage bij een groep waar wordt gewerkt
met de opbouw van profielelementen van turnen. Richtlijn per fase is 20 weken stage,
waarbinnen je een minimaal aantal opdrachten moet uitvoeren. Dit doe je bij DEO.
Om les te geven heb je meer nodig dan een geldig diploma
Naast een diploma is het van belang dat je:
 Plezier hebt om met kinderen om te gaan;
 Geduld hebt om oefeningen aan te leren;
 Over empathisch vermogen beschikt, elk meisje heeft unieke eigenschappen;
 Pedagogische vaardigheden hebt, om oefeningen goed uit te kunnen leggen;
 Creativiteit gebruikt om je lessen gevarieerde inhoud te geven;
 Tijd hebt om de cursus te volgen.
Interesse of meer informatie
Stuur een mailtje naar info@deogym.nl of vraag erna bij de leiding.
Algemene ledenvergadering
Op 6 november 2018 organiseren wij een algemene ledenvergadering. Je bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn en agendapunten aan te dragen. Tevens zal de
kascommissie worden uitgenodigd. Wil je hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan voor 28
oktober aanstaande via info@deogym.nl.
Maatschappelijke stage
Moet jouw dochter of zoon dit jaar een maatschappelijke
stage lopen? Dit kan bij ons als assistent tijdens een van
onze lessen op maandag of woensdag. Wil je meer
informatie? Laat hem of haar dan een mailtje sturen naar
info@deogym.nl of vraag het aan de leiding.

Contributie 2018-2019
Recreatie (1 en 1,25 uur)
Voorselectie (1,5 uur)
B-selectie onderbouw (2 uur)
B-selectie bovenbouw (2,5 uur)
A-selectie (5 uur)

€
€
€
€
€

172,50
225,00
300,00*
345,00*
570,00*

*dit is inclusief 30 euro wedstrijdgeld. Hier kunnen ongeveer 3 wedstijden mee betaald
worden. Deelnamekosten voor de finale en overige wedstrijden worden aan het eind van
het seizoen verrekend.
De contributie van de recreatie en voorselectie wordt in twee termijnen geïncasseerd
(rond 1 oktober en 1 februari) en van de a- en b-selectie in 4 termijnen (rond 1 oktober,
1 december, 1 februari en 1 april).
Betalingsregelingen minima
Regeling Den Haag
Ben je in het bezit van een Ooievaarspas, dan kun je hiermee
(een deel van) de contributie voldoen.

Regeling Pijnacker-Nootdorp
De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt samen met het
Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt (een deel van) de kosten voor een
sportclub voor gezinnen met een inkomen tot 110% van het
minimuminkomen.
Mag je van een van deze regelingen gebruikmaken? Neem dan zo spoedig mogelijk
contact met ons op via info@deogym.nl.
Belangrijke data








18 oktober 2018
6 november 2018
11 november 2018
28 november 2018
7 t/m 9 juni 2019
18 juli 2019
2 september 2019

inleveren boekjes Grote Clubactie
algemene ledenvergadering
springwedstrijden Oliveo
pietengym
gymweekend - onder voorbehoud
laatste les
eerste les

Vakanties 2018-2019 (geen les)









22
24
25
22
22
30
10
22

tot en met 28 oktober 2018
december 2018 tot en met 6 januari 2019
februari tot en met 3 maart 2019
april
april tot en met 5 mei 2019
mei
juni 2019
juli tot en met 1 september 2019

herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
Pasen
meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
zomervakantie

