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Nieuwsbrief 3 
Juni 2017 

Van de redactie …. 

De derde nieuwsbrief van dit jaar – en daarmee de laatste van het seizoen. Een seizoen vol 

‘nieuwigheden’ … nieuwe trainingspakken, een nieuw bestuur, een nieuwe nieuwsbrief. We hopen dat 

jullie dit laatste een mooie nieuwe traditie vinden binnen de vereniging! Zo blijven we met z’n allen op 

de hoogte van het reilen en zeilen van elkaar. Wat ons betreft: tot volgend seizoen, en kom vooral 

allemaal kijken bij jullie eigen meesterstuk dit jaar, de uitvoering … 

 Mededelingen 

Nieuws over de uitvoering  

Op 8 juli  is de uitvoering ‘DGC Goes Continental’!! 

Hebben jullie dat allemaal al in de agenda staan? 

  
Vergeet je niet je papa en mama, broers en zussen, opa’s en oma’s, ooms 
en tantes, vriendjes en vriendinnetjes, kennissen en buren uit te 
nodigen om naar je te komen kijken. Bijna alle groepen van DGC zullen 
laten zien wat ze in huis hebben. Dat belooft een spectaculaire en 
afwisselende voorstelling te worden. 

  
Er zijn 2 voorstellingen, een om 15.00 en een om 19.30. Op de website kun je lezen in welke voorstelling 
je mee mag doen. Tijdens de pauze van beide voorstellingen zal een verloting gehouden worden met 
leuke prijzen. Een heel aantal winkels en bedrijven uit de regio hebben hiervoor belangeloos prijzen 
beschikbaar gesteld. Fantastisch!! Vergeet niet contant geld mee te nemen om lootjes te kopen … 

  
Kaartjes voor de uitvoering kosten €4,00 in de voorverkoop en aan de zaal €5,00. Tot 12 jaar kost een 
kaartje €2,00, ook aan de zaal. Het kaartje voor de middagvoorstelling geeft ook toegang tot de 
avondvoorstelling. Als deelnemer hoef je natuurlijk niet te betalen. 
 



In de week van 26 tot 30 juni komt de organisatie naar de lessen toe voor de voorverkoop van kaartjes 
voor de uitvoering. Op de volgende tijdstippen zijn er mensen in de zalen: 
 
 

Dag Tijdstip  Lokatie 

Maandag 26 juni 17:00 ‘t Swin 

 18:00 Sportcentrum Splitting 

Dinsdag 27 juni 16:30 ‘t Swin 

 17:30 ‘t Swin 

 18:00 Sportcentrum Splitting 

Woensdag 28 juni 16:00 De Drait 

 16:00 Sportcentrum Splitting 

 19:30 Sportcentrum Splitting 

Donderdag 29 juni 18:00 ‘t Swin 

 18:00 Sportcentrum Splitting 

Vrijdag 30 juni 18:00 Sportcentrum Splitting 

 
 
Algemene ledenvergadering 

 
Op 22 juni, om 20.00 is de ALV van DGC in Sportcentrum de Splitting aan de Leerweg 3. De notulen van 
de vorige vergadering en de agenda kun je vinden op de www.dgcdrachten.nl/nieuws . Alle leden of hun 
wettelijk vertegenwoordigers zijn van harte uitgenodigd. De financiële stukken liggen voorafgaand aan 
de vergadering ter inzage in de zaal. 

 
Nieuwe website 
De nieuwe website van DCG is afgelopen maand gelanceerd: www.dgcdrachten.nl. Met behulp van 
Anne-lys van Herder beeld en tekst is hard gewerkt en wij als bestuur zijn blij met het resultaat. Heb je al 
even rondgekeken? 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Rabobank Drachten Friesland Oost introduceert dit jaar voor het 

eerst de Rabobank Clubkas Campagne. Met deze campagne 
ondersteunt de bank het verenigingsleven en hun activiteiten in 
de regio. En DGC doet mee! Alle leden van Rabobank Drachten 
Friesland Oost krijgen eind mei allemaal vijf stemmen, waarvan 
maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging uitgebracht mogen 
worden. Tussen 13 en 27 juni kunnen de leden hun stem 
uitbrengen op hun favoriete vereniging. Let op: alleen leden van 
Rabobank Drachten Friesland Oost mogen stemmen. Als je 
klant/rekeninghouder bent, ben je niet automatisch lid! Twijfel je 
of je lid bent? Je bent lid als je ieder kwartaal het blad Dichterbij 
in de brievenbus krijgt. In de regio zijn zo’n 18.000 leden (en dus 
potentiële stemmers). Hoe meer leden stemmen op DGC, hoe 
groter het bedrag is dat we krijgen. Er is maar liefst €140.000 te verdelen!  

 

http://www.dgcdrachten.nl/nieuws
http://www.dgcdrachten.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/drachten-friesland-oost/rabobank-clubkas-campagne/


Wat kunnen jullie als clubleden doen om zoveel mogelijk stemmen te krijgen? We gaan als vereniging 
de campagne zoveel mogelijk bij onze eigen leden onder de aandacht brengen. Als DGC-lid of ouder kun 
je in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank 
Drachten Friesland Oost en vragen of zij op onze vereniging willen stemmen. 

Sponsorkliks 

Een andere manier om geld te genereren voor DGC  is 
Sponsorkliks. Vanaf nu is het voor iedereen die DGC een 
warm hart toedraagt mogelijk om DGC gratis (echt waar) te 
sponsoren. Het concept is heel simpel. Bestel via de 
SponsorKliks-pagina van DGC bij alle bekende webwinkels 
waar je normaliter ook al koopt: van bol.com tot Coolblue, 
en van Zalando tot je favoriet restaurant. Van alle aankopen 

wordt een commissie maandelijks aan DGC uitbetaald! En jij betaalt niets extra! Ga de volgende keer dat 
je iets online wilt kopen dus eerst naar www.sponsorkliks.com/ , en geef daar aan dat je DGC wilt laten 
profiteren van jouw aankoop. Je kunt ook de App downloaden op je smartphone. 

Vakantie 
De laatste trainingen van dit seizoen worden in de week na de uitvoering (10-14 juli) gegeven. Jullie 
horen van jullie train(st)er de invulling van de laatste week. In de eerste week na de zomervakantie 
beginnen de trainingen weer, dus meteen vanaf 4 september. 

Afsluitende activiteit 

Op woensdag 12 juli is er een afsluitende activiteit voor alle leden van DGC van 4-12 jaar. Ben je tussen 
de 4-8 jaar, dan ben je van 15.00 tot 16.00 van harte welkom in zaal C van de Splitting om te rennen, 
vliegen, duiken, vallen, opstaan en door te gaan! Voor de jeugd van 8-12 jaar geldt hetzelfde, maar dan 
van 16.00-17.00. De andere trainingen op woensdag gaan die dag niet door. 

Kom je ook?! Om een inschatting te maken hoeveel limonade we in moeten schenken, is van tevoren 
opgeven heel fijn. Laat via info@dgcdrachten.nl weten of je komt of stuur een appje naar juf Grietje: 06 
25140486. De toegang is gratis. 

Nieuwe sponsor 

We zijn trots dat we een nieuwe sponsor 
kunnen melden: Frieswijk Makelaar NVM. We 
laten meteen Frieswijk zelf even aan het 
woord: ‘Mooi dat wij DGC mogen ondersteunen 
in hun activiteiten zodat iedereen met veel 
plezier kan trainen en er optimaal kan worden 
gepresteerd op toernooien. Om het clubgevoel 
te versterken heeft ieder lid, ouders en 
iedereen die betrokken is bij de club recht op 
10% clubkorting op de courtage bij verkoop van 
je woning, aankoopbegeleiding bij een nieuwe 
woning en een taxatie. Maak kennis met ons op frieswijkmakelaar.nl’. 

 

 

https://www.sponsorkliks.com/
http://www.sponsorkliks.com/
mailto:info@dgcdrachten.nl
http://frieswijkmakelaar.nl/


Fantastics gymnastics 

Wat was het een fantastisch weekend! Met 21 meidenturnsters naar 

Rotterdam. Natuurlijk gingen we ook naar Epke kijken, en naar Youri, maar 

het eerste doel was: mooi springen op het NK trampoline springen. En dat 

mooie springen resulteerde in 15 (!) medailles voor DGC. Op een Nederlands 

kampioenschap!  

De DGC-dames turnden in 3 categorieën: C-jeugd, C-junioren en C-senioren. 

Bo Bosma deed iets wat nog niemand bij DGC ooit gedaan had: ze haalde 

een gouden medaille bij de C-jeugd op het onderdeel minitrampoline. 

Fantastisch! Ook Dyonne van der Kuijt deed iets unieks: ze deed voor het 

eerst mee met het NK, en behaalde twee gouden medailles – op minitrampoline pegasus, en 

minitrampoline valmat. Ook Aurelia Schipholf haalde 2 medailles binnen: 1 keer Nederlands kampioen, 

op minitrampoline pegasus, en een derde plaats op het onderdeel airtrack. Saliha Zbir werd Nederlands 

kampioen: op de airtrack bij de Junioren-C. Daarnaast haalde ze ook een zilveren medaille op trampoline 

valmat.  

De overige medailles waren: 

- Kim van der Burgh:  zilver op airtumbling en airtrack, en brons op minitrampoline 

- Hester Bouma:   zilver op minitrampoline 

- Marit Jeeninga:  brons op airtumbling 

- Tessa Jansma:  zilver op minitrampoline en brons op airtrack 

- Inge Jeeninga:  zilver op airtrack 

Het was een prachtig evenement, met heel veel blijde gezichten, en hier en daar een traantje – maar 

ook dat is sport! Voor alle meiden: het was een ons (de ouders die mee waren) een enorm genoegen om 

naar jullie te kijken. Voor de oudere meiden: blijf die jonge turnstertjes zo inspireren, van jullie moeten 

ze het leren! Voor de ‘jonge dingen’: blijf kijken naar die grote meiden, zo kunnen jullie het ook over een 

paar jaar … 

         

 

Vacatures 

Penningmeester: we zoeken nog steeds een nieuwe penningmeester. Heb jij affiniteit met 

cijfers, zin om iets voor de vereniging te gaan doen, in een enthousiast bestuur? Meld je dan bij 

Remko Oost: remkodgc@gmail.com 

mailto:remkodgc@gmail.com


Juryleden: op dit moment hebben we twee specifieke soorten juryleden nodig, juryleden die de 

jongens willen jureren, en juryleden die springgroepen willen jureren. Vooral bij de jongens is 

het érg nodig dat er juryleden komen, omdat het meedoen aan de wedstrijden afhangt van het 

feit of we ook een jurylid kunnen leveren. 

Tot slot … 

Wenst het bestuur van DGC jullie allemaal een prachtige, zonnige, en sportieve zomer toe! Hopelijk zien 

we jullie allen weer gezond en wel in de week van 4 september terug in de sportzaal! 

 

Hartelijke groeten van de Nieuwsbrief-redactie 

 

 


