
                  

     
(gewoon, omdat we zo trots zijn op onze jongens!!) 

Nieuwsbrief  9 
December 2018 

 

Van het bestuur …. 

2018 nadert z’n einde, en daarmee heeft dit bestuur 

er inmiddels zo’n 2,5 jaar op zitten. En zonder 

overdrijven kunnen we wederom zeggen dat het 

opnieuw een topjaar was! De vereniging groeit, zowel 

bij de jongens als bij de meisjes, en afgelopen maand 

zat DGC voor het eerst in jaren weer op de 400 leden. 

Fantastisch! Met trots kunnen we melden dat we – 

ook voor het eerst in jaren – niet meer in de rode 

cijfers zitten: de financiën zijn op orde, we zijn een 

gezonde club, en dat is best bijzonder tegenwoordig … 

Highlights van het afgelopen jaar? We hadden prachtige wedstrijden: of het nu Nederlandse 

Kampioenschappen springen waren – met heuse Nederlandse kampioenen voor DGC – of 

funwedstrijden, wij als bestuur hebben van alles genoten: het is geweldig om ieder lid op zijn/haar 

niveau te zien genieten van de turnsport. We hadden een heel scala aan activiteiten, van Sinterklaas 

afgelopen maand, tot samen jumpen bij Jumpstyle in de herfstvakantie, en van het schoolturntoernooi 

tot onze topper in juli – de Wereldrecordpoging Handstanden. Goede herinneringen gemaakt, met z’n 

allen! En met ons DGC-verhaal zelfs een prachtige prijs gewonnen bij een KNGU-evenement, een 

springplank van bijna 1000 euro. Ook op dit moment zitten we niet stil: DGC heeft een start gemaakt 

met het overnemen van de buitenschoolse opvang van peuters op de woensdagmiddag in de Wiken, 

een prachtig project waarbij juf Aukje inmiddels al een aantal weken de juf is van deze peuters. We 



hebben in meerdere lessen stagiaires van het CIOS en van de ALO rondlopen (welkom, allemaal!), we 

denken er heel hard over na om een groep freerunning te gaan opstarten (kent u toevallig nog een leuke 

‘loslopende’ freerun-trainer? Daar zouden we héél graag mee in contact komen!), en we kunnen enorm 

genieten van onze peutergroepen die blijven groeien – en die toevallig deze week weer hun Nijntje-

diploma hebben gekregen. Mooi! Daarnaast zijn we ook superblij met onze interactieve zaal in de 

Folgeren: het is toch wel héél speciaal als je tussen de lessen door even een Just Dance-je kunt doen, 

gewoon omdat je in zo’n coole zaal les hebt …  

Of er ook dingen niet goed gaan? Maar natuurlijk … niets menselijks is ons vreemd. Maar we leren nog 

steeds van onze fouten, en we hopen dat u dat allen begrijpt! Wij als bestuur gaan er weer volledig voor 

in het aankomende jaar – we hopen samen met jullie een mooie club neer te zetten, waar iedereen zich 

thuis voelt, en waar iedereen een klein onderdeeltje is van de grote DGC-familie. Dat u daar aan mee 

kunt helpen, kunt u verderop in deze nieuwsbrief lezen … 

Rest ons nog om de nieuwe leden, voor wie dit de eerste nieuwsbrief is, van harte welkom te heten, en 

de afscheidnemende leden te bedanken voor hun lidmaatschap: het ga jullie goed, en mocht het 

kriebelen, dan is er altijd een weg terug naar DGC! 

 

Mededelingen 

- Peutergym/Nijntje beweegdiploma 

Ja hoor, dit zijn ze, onze peuters met een heus Nijntje-
beweegdiploma! Vers van de pers! Gefeliciteerd! 

Op vrijdagmiddag hebben we nog wel plaats voor een 
paar enthousiaste peutertjes. Heb jij een buurmeisje of 
buurjongetje in de leeftijd van 2 of 3 jaar? Geef ze twee 
gratis proeflessen cadeau bij het Nijntje-gymmen op 
vrijdagmiddag om 2 uur in de prachtige Ispace-gymzaal 
De Waring in de Folgeren. 

 

- Grote Clubactie 

Afgelopen week kregen we de uitslag te horen van de opbrengst voor 

DGC … Een record bedrag!!! Nog nooit hadden we de vijfduizend euro 

gehaald, en nu opeens zomaar erboven! Wat ontzettend fijn dat jullie 

allemaal zo je best hebben gedaan, echt fantastisch! Wat we er mee 

gaan doen? We gaan samen met onze trainers heel goed rondkijken 

in onze turnzalen of er materialen zijn die we graag zouden willen 

vervangen, of die we moéten vervangen. De turntoestellen worden 

elk jaar gekeurd, en mochten er toestellen afgekeurd worden, dan hebben we nu een prachtige 

opbrengst om een toestel te vervangen.  

We hadden natuurlijk ook een wedstrijd uitgeschreven: wie de meeste loten zou verkopen, zou een prijs 

krijgen … Het goede nieuws is dat we twee prijswinnaars hebben, die met kop en schouders boven alle 

anderen uitstaken. Deze twee winnaars mogen samen met elk 5 vrienden naar Jumpstyle Heerenveen, 

om daar heerlijk te gaan springen! 



- Kerstbomenactie 

Weet u het nog, vorig jaar? DGC was de grote winnaar van de 

kerstbomenactie van de gemeente … wij haalden de állermeeste 

kerstbomen op! En dat was onder andere te danken aan het feit dat 

wij de bomen uit het centrum van Drachten mochten ophalen. Ook 

dit jaar mag DGC die kerstbomen weer opruimen, en wel op 28 

december. Van 9:00 tot 11:00 proberen we met zoveel mogelijk 

‘handjes’, en karren de 200 bomen uit het centrum weg te slepen en 

naar de stort te brengen. Maar dat kunnen wij als bestuur niet alleen! Daar hebben we u écht bij nodig! 

Dus: wilt u, wil jij meehelpen om 150 euro te verdienen voor DGC? Help dan 2 uurtjes mee kerstbomen 

losmaken, slepen, inladen en naar de stort brengen. Heeft u een kar, en kunt u voor ons rijden? Graag!! 

We verzamelen om 9:00 op het Raadhuisplein, en verdelen daar de taken … Geeft u zich op via 

info@dgcdrachten.nl? (enne, vorig jaar was het echt heel gezellig!) 

Daarnaast gaan we op woensdag 9 januari, van 8:30 – 15:00 weer alle overige kerstbomen verzamelen: 

voor elke boom krijgen we 0,75 euro. Afgelopen jaar zagen we dat heel veel leden bomen verzamelden, 

in de straat, of van familieleden. Wij zouden het super vinden als jullie dat opnieuw zouden doen! Met 

een club vrijwilligers komen wij de bomen dan weer ophalen. Ook voor deze dag hebben we mensen 

nodig, met of zonder karren … Helpt u mee? (ook dit was supergezellig vorig jaar!) Via 

info@dgcdrachten.nl kunt u zich opgeven. 

 

- Poiesz actie 

Elk jaar mogen verenigingen zich inschrijven voor de Poiesz 

actie: als je ingeloot wordt, komt er in één van de Poiesz-

winkels in de buurt een koker te staan, waar iedereen zijn/haar 

muntjes in kan gooien, die je tijdens een bepaalde periode bij je 

boodschappen krijgt. Afgelopen jaar waren we niet ingeloot, 

maar voor aankomend jaar hebben we een plaatsje 

bemachtigd!! Onze koker komt in de Wiken te staan – maar als 

u in het centrum van Drachten, of in Boornbergum ‘Poieszt’, 

dan kunt u uw muntjes in de gymlessen inleveren. Twee jaar geleden kregen we zo’n 1200 euro van de 

Poiesz, dus eh … het zijn geen windeieren, die muntjes! Vaak zijn er aanbiedingen waarbij je wel 25 

muntjes krijgt, en die proberen we als vereniging natuurlijk bij u te promoten … u hoort van ons, als het 

zo ver is!! 

- Contributie  

Houdt u er rekening mee dat DGC aan het eind van de maand de contributie int voor de lopende maand, 

en niet voor de volgende maand? In januari en in februari worden er weer wedstrijdgelden geïnd; dat 

wil zeggen dat er in die maanden meer geld afgeschreven kan worden dan u gewend bent. Mocht u 

vragen over de contributie hebben, schroom niet om op penningmeester@dgdrachten.nl uw vraag door 

te geven. Wij antwoorden meestal heel snel! Overigens blijft de contributie in 2019 gelijk aan het bedrag 

dat u dit jaar betaalt – juist omdat het goed gaat met de vereniging vinden wij dat de leden daar van 

mee moeten profiteren. 
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- Waardevolle spullen 

We blijven het nog even herhalen: iedereen die wil, kan ‘zomaar’ in de 

kleedkamers van de sportzalen komen, ook mensen met iets minder goede 

bedoelingen … Vooral in Sportcentrum De Splitting hebben we geen zicht op 

uw/jullie spullen, dus nog even de waarschuwing: neem waardevolle spullen (en 

dat kan ook kleding zijn!) mee naar de zaal … 

 

- C-, D- en E-groepsspringen  

Afgelopen maand vonden de eerste wedstrijden 

groepsspringen plaats: niveau D en E had op 3 

november een plaatsingswedstrijd in 

Nieuwehorne, en niveau D twee weken later de 

Friese Kampioenschappen (voor die groepen die 

zich daarvoor geplaatst hadden). In de eerste 

wedstrijd gingen er maar liefst 27 (!) bekers mee 

naar Drachten, en op het FK werden de teams 

van DGC 8 keer Fries Kampioen. Hulde!! 

Op 24 november deden de selectiedames mee 

met het Fries Kampioenschap niveau C: twee 

jeugdteams, twee juniorenteams, en een 

seniorteam.  

Vooral het laatste team viel enorm in de prijzen … op alle vier de onderdelen een podiumplaats. Maar 

ook de jeugdteams – voor het eerst in de categorie C aan het springen, en de juniorenteams – voor het 

eerst als junior springend, deden het prima. Dit Friese Kampioenschap was een opmaat voor volgend 

jaar juni, wanneer DGC in Bergen op Zoom met het Nederlands Kampioenschap groepsspringen 

meedoet met de selectieteams. 

- Oproep nieuwe juryleden 

Opnieuw doen we een oproep aan u … DGC moet bij elke groep turn(st)ers die opgegeven wordt voor 

een wedstrijd, óók tegelijkertijd juryleden opgeven, en dat is soms best lastig, omdat we niet kunnen 

putten uit een enorme groep. Vindt u het leuk om meer te leren over de sport van uw zoon/dochter? En 

heeft u tijd om zo’n 3 keer per jaar een wedstrijd te jureren? Geeft u zich dan op voor een jury-cursus! 

Vooral voor het jongensturnen hebben we nog steeds dringend juryleden nodig. 

 

- Sponsorkliks 

We blijven het noemen in deze nieuwsbrief: wil je DGC 
gratis  sponsoren? Schaf dan zaken die je normaal 
gesproken online koopt, aan via de SponsorKliks-pagina, 
op www.sponsorkliks.com/ . Van Bol.com tot Coolblue, 
en van Zalando tot je favoriete restaurant: van alle 
aankopen wordt een commissie maandelijks aan DGC 
uitbetaald. En u betaalt niets extra!  

http://www.sponsorkliks.com/


Agenda 

‘Nieuwjaarsjump’ 

Nieuw in onze agenda is het volgende evenement: de Nieuwjaarsjump. Op 30 januari vindt dit 

evenement plaats in Ispace de Waring. Ruim 100 recreatieleden en basisselectieleden hebben zich 

opgegeven voor dit spektakel, waarbij iedereen op een bepaald tijdstip zijn of haar kunsten kan laten 

zien op de trampolines en op de lange mat. Dat wordt vast een mooi feest! Iedereen krijgt in januari het 

programma per mail thuisgestuurd. De reguliere lessen van Hiddo, Aukje en Thomas vervallen die 

middag. 

 

Tot slot … 

Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen, nieuwe herinneringen maken: wij wensen u 

allemaal hele fijne kerstdagen met familie en vrienden om u heen, en een spetterend en sportief 

2019! 

Het bestuur van DGC: 

Remko Oost, Korrie van Manen, Tietia de Haan, Wia Oost, Gerda Sinnema, Anneke Siersema, Alette 

Wubs en Ellen van der Spoel 

 

 


