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Van de redactie …. 

Het seizoen is weer begonnen! Hopelijk is iedereen weer lekker opgeladen door de vakantie. De 

eerste week was nog wat onwennig. Niet iedereen had goed begrepen dat de lessen van de 

woensdagmiddag in de Drait verplaatst zijn naar ’t Swin, en dat een aantal lessen van de donderdag 

naar de woensdag verschoven zijn. Maar dat is nu vast voor iedereen duidelijk.  

Ondanks dat er geen lessen zijn in de zomervakantie, is er best wat gebeurd. We beginnen daarom 

met een korte terugblik.  

 

Terugblik 

Uitvoering 

Vlak voor de vakantie hadden we die fantastische uitvoering, weet je nog?! Wat hebben we genoten 

van alle kunsten die vertoond werden, van jong en oud. Genoten ook van al die glimmende oogjes 

van kleine kleutertjes omdat er zo hard geoefend was en het ook heel spannend was. Maar ook de 

spanning op de gezichten van de turnsters die fantastische individuele oefeningen lieten zien. En wat 

dacht je van de Chinese Supersenioren op de tumblingbaan! En weet je nog: die jongen die een salto 

deed over meester Hiddo heen? Dat was vét!! Die meester Hiddo is wel 6 meter lang….. kun je 

nagaan hoe hoog er gesprongen werd!!! 



Rabobank Clubkas Campagne 

Ook kregen we vlak voor de vakantie de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne. Maar liefst        

€ 770,- is er bij elkaar gestemd door de leden van de Coöperatie van de Rabobank. Waarvoor 

nogmaals HARTELIJK DANK! 

Nieuwe vloer  

In de zomervakantie is er in het Sportcentrum de Splitting een prachtige nieuwe vloer gelegd. Dat 

betekende dat “ons” hok leeg gemaakt moest worden aan het begin van de vakantie en weer 

ingeruimd in het laatste weekend van de vakantie. Van dat inruimen hebben we meteen maar een 

schoonmaakmomentje gemaakt. Met een heel aantal vrijwilligers, bestuursleden en leiding was het 

“zo’’ gepiept en ook nog eens een gezellige boel!  

 

 

Jubileum 
Janina Geertsma was afgelopen zomer maar liefst 25 jaar aan de slag 

bij DGC (en de voorloper ervan). Een hele prestatie. Tijdens haar 

eerste lessen op 6 september heeft het bestuur haar overvallen met 

hulp van haar dames en in het zonnetje gezet. Ze was blij verrast. Ze 

gaf nog aan dat ze jaaaaaren terug eens bij een 10-jarig jubileum van 

een collega was. Dat vond ze toen zó lang! En nu zelf al 25 jaar. Bij 

een jubileum horen bloemen en een cadeau. Die waren uiteraard 

aanwezig. Meer foto’s kun je vinden op de facebookpagina van DGC. 

 

Van het Bestuur 
De eerste bestuursvergadering is alweer achter de rug en we hebben prachtige ideeën voor komend 

seizoen. Leuke activiteiten en mooie plannen om het aanbod binnen de vereniging nog groter te 

maken. Maar daarover in een volgende nieuwsbrief meer! 

Wedstrijdgelden 

Voor iedere wedstrijd moet DGC per lid wedstrijdgeld betalen aan de organisatie. Dit is het bedrag 

dat wij tot nu toe bij de leden incasseerden. Het blijkt echter dat dit niet kostendekkend is voor de 



vereniging, aangezien er ook kosten voor bijvoorbeeld begeleiding door de trainers en juryleden 

gemaakt worden. Het bestuur ziet zich daarom genoodzaakt dit door te berekenen in het 

wedstrijdgeld. 

Grote Clubactie 
De Grote Clubactie 2017 is weer aan de gang. Alle jeugdleden hebben een boekje met loten mee 

naar huis gekregen. Verkoop ze aan iedereen die wil: 

buren, familie, vrienden, neem het boekje mee naar 

een familiefeest, verjaardag, doe een rondje door de 

buurt, wees creatief! Maar liefst 80% van wat er 

verdiend wordt, is voor de club. Vorig jaar heeft de 

actie ruim € 3000,- opgeleverd. Kunnen we dat dit jaar 

nog beter?! 

 

En kopers kunnen mooie prijzen winnen. Kopers tekenen een eenmalige machtiging (denk dus om de 

handtekening en IBAN) waardoor de jeugd niet met geld over straat hoeft. De lotnummers staan op 

het bankafschrift. Uiterlijk de week na de herfstvakantie moeten de boekjes weer ingeleverd worden 

in de les. Het clublid wat de meeste loten verkoopt, krijgt een prijs! Het te breken record van vorig 

jaar is 66 verkochte loten. 

 

Agenda  

Jaarkalender  

 Deze staat inmiddels op de website, met alle wedstrijden, vakanties, vrije dagen, 

evenementen en activiteiten. www.dgcdrachten.nl/agenda 

Grote Clubactie 

 30 oktober - 3 november: inleveren boekjes Grote Clubactie 

Stakingsdag basisonderwijs 

 5 oktober: van 8:30-15:00 organiseert DGC een dagprogramma in Sporthal de Drait voor alle 

kinderen die vrij zijn, lid of geen lid. Kosten € 10,00. Informatie en opgeven bij 

info@dgcdrachten.nl. Zijn er nog ouders die het leuk vinden en tijd hebben om (een gedeelte 

van) die dag te helpen, meld je ook bij info@dgcdrachten.nl.  

Activiteit in de herfstvakantie 

 Binnenkort meer informatie 

Sinterklaasfeest  

 Woensdag 29 november 14:00-16:00 in de Drait 

 Voor alle kinderen van 4 t/m 8 jaar.  

 Entree € 3,-. Graag van tevoren opgeven en betalen in de lessen (in de weken van 6-17 

november).  

 Nadere informatie volgt eind oktober. 

Springdisco 

 3 januari 2018: Springdisco  
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Vacatures 
Penningmeester 

we zoeken nog steeds een nieuwe penningmeester. Heb jij affiniteit met cijfers, wat tijd over in de 

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

Remko Oost: remkodgc@gmail.com 

Juryleden 
Juryleden die bij wedstrijden kunnen jureren beschikken over de noodzakelijke papieren. Juryleden 
zijn essentieel voor een turnvereniging: zonder het ‘leveren’ van juryleden mag een vereniging niet 
deelnemen aan een wedstrijd.  

DGC wil graag over voldoende juryleden beschikken, met de juiste papieren, die kunnen worden 
ingezet bij de verschillende wedstrijden. Hoe meer juryleden er zijn, hoe meer er afgewisseld kan 
worden. 

Op dit moment is er een TEKORT aan juryleden bij DGC. Dit heeft in het verleden al gevolgen gehad 
bij de deelname aan wedstrijden. Vooral bij de jongens is het érg nodig dat er juryleden komen. 
Weet jij of ben jij iemand die een aantal vrije zaterdagen (2 per jaar is voldoende) wil jureren voor 
DGC en bereid is hiervoor een cursus te volgen op kosten van de vereniging? Informatie is 
verkrijgbaar bij Korrie van Manen: secretariaat@dgcdrachten.nl 

 

Lid activiteitencommissie 

Met regelmaat proberen we een leuke activiteit voor de leden te organiseren. Daarvoor 

hebben we een actieve activiteitencommissie. En we kunnen wel wat hulp gebruiken. Vind je 

het leuk om mee te  denken en te organiseren, meld je dan aan op info@dgcdrachten.nl  

 

Trainingspakken en overige verenigingskleding bestellen 
Er kan weer verenigingskleding en vooral trainingspakken besteld worden. Zie de mail van 15 

september. Wees er snel bij! Voor informatie: mirandatehubijuluw@gmail.com of via een app op 06-

25550976. 

Sponsoring 

Sponsorkliks: Sponsor GRATIS je favoriete club als je online winkelt.  

Heb je het al eens geprobeerd? Ja?! Makkelijk hè? 

Niet?! Dat moet je echt eens doen! GRATIS 

sponsoren! Hoe gemakkelijk wil je het maken. En 

GRATIS is echt GRATIS. Ga via www.sponsorkliks.nl 

naar club die je wilt sponsoren (DGC uiteraard) en 

vervolgens naar de je favoriete webshop (Coolblue, 

Zalando, Bonprix, Bol.com, Albert Heijn, Wehkamp, 

Hema, Intertoys, Aliexpress, en er zijn er nog heul veul….) en plaats je bestelling. Voor iedere 

bestelling ontvangt DGC een commissie. Soms een paar dubbeltjes, soms een paar Euro. Hangt af van 

het bedrag en de webshop. Maar hé, alle beetjes helpen. Eén klein puntje…. Je ziet tijdens het 

bestellen niet dat je via Sponsorkliks bestelt en krijgt geen bericht wat je aan je club geschonken 

hebt. Maar dat zien wij als bestuur dan weer wel. Wij zien welke bedragen er bij welke webshops 

besteld zijn, maar natuurlijk niet wat je gekocht hebt en al helemaal niet wie het gekocht heeft.  

Bij het schrijven van de brief zijn er in het voordeel van DGC al zo’n 70 bestellingen gedaan via 

Sponsorkliks. Dat heeft de vereniging zo’n € 120,- opgeleverd.  
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Frieswijk 

Profiteer ook van de Ledenkorting van Frieswijk Makelaar NVM! 
 
Ieder lid, alle ouders en iedereen die 
betrokken is bij de club heeft recht op:  

 10% clubkorting op de courtage bij 
verkoop van je woning en gratis 
styliste voor de woningpresentatie 

 10% clubkorting 
op aankoopbegeleiding bij een nieuwe woning 

 10% clubkorting op een taxatie 

 En natuurlijk altijd een vrijblijvende en kosteloze waardebepaling! 
 
Maak kennis met Frieswijk op www.frieswijkmakelaar.nl  

 

 
Hartelijke groeten van de Nieuwsbrief-redactie! 

 

 

 

Meester Hiddo en Sytse Harm Otter 
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