
Beste ouders, 
 
Het seizoen -en wat voor één- loopt ten einde. We hebben een moeizaam jaar achter de rug: de 
turnsters die minder gesport hebben, de ouders die niet konden kijken en de vereniging die de leden 
niet kon bieden wat wenselijk was.  
Mooi is te zien dat de leiding getracht heeft online lessen en buitenlessen aan te bieden en dat het 
niet heeft geleid tot mindere prestaties bij de meiden. En mooi was te zien hoe iedereen elkaar weer 
begroette toen we weer de zaal in mochten. Laten we met elkaar zorgen dat dát blijft, want daar 
worden we blij van. 
 
 
 

Afscheid Cindy 
Cindy, onze trainster van de A-selectie neemt na 27 jaar afscheid van de 
vereniging. Cindy, ontzettend bedankt wat je voor DEO gedaan hebt, de 
afgelopen jaren. We gaan je missen! 
 
 
 

Vacatures 
Er zijn vacatures bij DEO, waar dringend invulling aan gegeven dient te worden: 
Er is een vacature bij de ledenadministratie. Vanaf juli is er een nieuw softwaresysteem. Lijkt het je 
leuk om je hierin vast te bijten, neem dan contact op met info@deogym.nl.  
 
Met een steeds kleiner trainersbestand, zijn we nog steeds op zoek naar leiding op verschillende 
niveaus. Wil je weten wat hiervoor nodig is, neem dan contact op via info@deogym.nl. 
 

Nieuw turnsysteem 
De turnbond KNGU komt met een nieuw turnsysteem, waarbij het doel is om plezier en de 
ontwikkeling meer prioriteit te geven dan winst en prestatie. Individuele wedstrijden maken (deels) 
plaats voor teamwedstrijden. Geïnteresseerd in meer informatie, kijk op de website van de KNGU. 
 

Hulp gevraagd 
De komende tijd staat er veel te gebeuren voor DEO, waarvoor we graag gebruik maken van jouw 
hulp/enthousiasme/expertise: 

• In het kader van Veilig Sportklimaat gaat DEO de komende tijd aan de slag met het opstellen 
van een protocol. Hiervoor is een vertrouwenspersoon noodzakelijk. We zijn op zoek naar 2 
vertrouwenspersonen vanuit verschillende groepen. Interesse? Neem contact op via 
info@deogym.nl.  

• Ook gaat de vereniging aan het werk met het opstellen van een plan van aanpak in het kader 
van een nieuwe wet “Wet bestuur en toezicht rechtspersonen” (WBTR). Deze wet is bedoeld 
om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en is op 1 juli 2021 
ingegaan. Heb je hier ervaring mee en wil met ons meedenken, dan kun je mailen naar 
info@deogym.nl.  

• Momenteel is er nauw contact met de turnverenigingen Oliveo en K&V uit Pijnacker om 
elkaar te leren kennen en te kijken naar bijv. een versterkte samenwerking. Zo zijn we al 
gezamenlijk bezig met het opstellen van een protocol in het kader van Veilig Sportklimaat.  
Tevens is het leuk te vermelden dat Manon Pronk vanuit Oliveo en DEO bezig is met de 
trainersopleiding. 
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• Naar verwachting worden de gesprekken weer aangehaald met de gemeente en andere 
gebruikers over de nieuwbouw van Jan Janssen. Vind je het interessant om hierbij betrokken 
te worden en als contactpersoon namens DEO op te treden, stuur dan een mail naar 
info@deogym.nl.  

 

Nieuwe groepsindeling 
Vanwege het vertrek van Cindy hebben we gekeken naar een optimale herindeling van de groepen: 

• De A-selectie van de maandag blijft op de maandag o.l.v. Loes. 
• De A-selectie van de woensdag wordt gesplitst: de jongste meisjes (onderbouw) gaan trainen 

op maandag van 16.00-18.30 uur o.l.v. Stella. De overige meisjes gaan trainen op donderdag 
van 16.00-18.00 uur o.l.v. Joyce. 

• De recreatiegroep van woensdag wordt verdeeld over de maandag en donderdag. 
Maandag is de les van 16.00-17.00 uur o.l.v. Stella (gelijk met de onderbouw selectie). 
Donderdag is de les van 17.00-18.00 uur o.l.v. Miranda. 

• De recreatiegroep 10 jaar en ouder verhuist van woensdag naar maandag van 18.30-19.30 
uur o.l.v. Stella. 

• De meisjes van de B-selectie blijven op donderdag o.l.v. Joyce: 
Middenbouw van 16.00-18.00 uur. 
Bovenbouw van 18.00-20.30 uur. 

 

Contributie 
De contributie wordt komend seizoen iets verhoogd: 
 

Recreatie (1 en 1,25) € 210,00 
selectie (2 uur) € 330,00 (excl. wedstrijdgeld) 
selectie (2,5 uur) € 385,00 (excl. wedstrijdgeld) 
selectie (4,5 uur) € 560,00 (excl. wedstrijdgeld) 
selectie (5 uur) € 630,00 (excl. wedstrijdgeld) 
Inschrijfgeld (eenmalig) € 10,00 

 
Betaling via Ooievaarspas en Jeugdsportfonds wordt door ons geaccepteerd. 
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