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NIEUWSBRIEF DRACHTSTER 
GYMNASTIEK
COMBINATIE

#12 februari 2020

Hierbij de tweede Nieuwsbrief van dit seizoen. Het is 
steeds een hele klus om alle nieuwtjes te verzamelen 
en er een leesbaar sausje overheen te gieten. Maar we 
vinden het belangrijk om u mee te nemen met alles 
wat er in de vereniging gebeurt. Veel leesplezier maar 
weer!

Van het bestuur
We hebben weer versterking gekregen binnen het 
bestuur in de persoon van Peter van Dijk. Daar zijn we 
enorm blij mee. Verderop in deze Nieuwsbrief stelt hij 
zich voor.

Aangezien de huidige bestuursleden nu al een aantal 
jaren met grandioos enthousiasme hun taken 
uitvoeren en hun sporen verdiend hebben, is er ook 
een tijd van afzwaaien. Verschillende bestuursleden 
hebben aangegeven aan het eind van dit seizoen het 
stokje over te willen dragen aan een opvolger. Dat 
vinden we jammer, maar ook begrijpelijk en zelfs 
gezond! Zo komt er ruimte voor een frisse wind en 
daarmee nieuwe ideeën. 

Afscheid
Dit seizoen moeten we noodgedwongen afscheid 
nemen van 2 trainers. 

Hiddo Huitema, al jarenlang herentrainer bij DGC, 
heeft een nieuwe baan gevonden. Helaas voor hem en 
DGC kan hij dit niet combineren met het trainen van de 
jongens en zijn we naarstig op zoek naar een 
vervanger per maart/april. Voor alle partijen 
betreurenswaardig. 

Annelies Horenberg, trainster bij de 
volwassenen, Combinetics, is nog niet zo lang in 
dienst, maar bereikt dit seizoen de pensioen-
gerechtigde leeftijd waar ze graag gebruik van gaat 
maken. Ook voor haar lessen zijn we op zoek naar een 
waardige vervanger.

Samenwerkings-
activiteit DSD-DGC

DGC en DSD (Dans Studio Drachten) hebben in de 
kerstvakantie de handen ineengeslagen. Er werd een 
activiteit georganiseerd waarbij de selectiemeiden 
van DGC leerden om dans toe te passen in hun 
vloeroefeningen en de dansers van DSD kregen hulp 
bij het aanleren van sprongen op de AirTrack. Een 
win-win-situatie en het werd dan ook door alle 
partijen zeer gewaardeerd.

Van de redactie

http://www.dgcdrachten.nl
https://www.instagram.com/dgc_drachten/
http://www.facebook.com/dgcdrachten


www.dgcdrachten.nl dgc_drachtenwww.facebook.com/dgcdrachten 2

Feestelijkheden
Geslaagden
Afgelopen periode zijn verschillende 
leden geslaagd voor een cursus. 
Dit is fantastisch en voor de 
vereniging zeer belangrijk om 
continuïteit te houden voor de 
toekomst. 

•  Assistent trainer niveau 1: 
Amarens Dijkstra en Noa de Boer

•  Assistent trainer niveau 2:  
Irit Pais, Duncan Peuchen en Vera Smit 

•  Jurycursus TD1:  
Inge Jeeninga en Saliha Zbir

Van harte gefeliciteerd! Prachtig om te zien dat leden 
die al zo lang turnend voor de vereniging bezig zijn 
geweest, zich nu op deze manier gaan inzetten.
Heb je ook zin om een cursus te gaan doen? DGC 
moedigt dat van harte aan en zal de kosten voor je 
betalen.

Extra verdiensten 
Om ons heen horen we berichten dat verenigingen 
financieel het hoofd niet boven water kunnen houden 
en moeten stoppen. Zeer verdrietige berichten. DGC is 
nog steeds een groeiende vereniging met (gelukkig 
weer) een gezonde financiële situatie. Er komen ook 
leuke extra’s binnen. Daarvan kunnen aankopen 
gedaan worden die in de lessen van pas komen. Zo is 
al een hoge herenbrug gevonden en worden en nog 
een AirTrack voor de jongens en een set blokken voor 
de recreatielessen aangeschaft.

 

Duncan’s 

brugoefening

tijdens het

 rijden!!

Terugblik op…..
Wedstrijd Microgym

In december werden er in sportcentrum Drachten voor 
de eerste keer microteamwedstrijden georganiseerd 
door DGC. Afwijkend van andere springwedstrijden is 
dat de groepen kleiner zijn en er op 1 dag door álle 
niveaus , A t/m E, deelgenomen kan worden. De 
puntentotalen van pegasus, trampoline en AirTrack 
worden opgeteld voor het eindklassement. DGC deed 
zelf ook, voor het eerst, mee en had zelf een prachtig 
aantal van 9 teams op deze wedstrijd. Uiteindelijk 
werden er zelfs een paar medailles behaald. Een 
prachtige eerste ervaring, zowel sportief als 
organisatorisch. Dat krijgt vast een vervolg.

Nieuwjaarsjump
22 januari 2020 organiseerde DGC voor de tweede 
keer deze wedstrijd voor alle recreatieve leden.
De jongste deelnemer was 3 jaar en de leeftijden 
liepen uiteen tot boven de 60!

Het was wederom 1 groot feest met een medaille 
voor iedereen! De uitslagen staan inmiddels op onze 
website www.dgcdrachten.nl/uitslagen. De foto’s 
die zijn gemaakt zijn te vinden op 
https://photos.app.goo.gl/iNPSAnTxrCi12Lbs6 
We hopen volgend jaar wederom op zo’n 
succesvolle middag!
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Hoe groter het aantal 
muntjes in de koker, des te 
groter het sponsorbedrag 
wat DGC na afloop van de 
spaaractie krijgt. Vraag je 
ook aan iedereen die je kent 
om mee te sparen? En deel 
je de berichtgeving op 
social media?

Op 28 maart is POIESZ de Wiken van DGC. Die dag 
mogen we als vereniging onszelf promoten en klanten 
stimuleren producten te kopen die (extra) muntjes 
opleveren en vragen die muntjes in de koker van DGC 
te doen.

Sponsorkliks, 
gratis Sponsoren!!
We blijven het noemen in 
deze nieuwsbrief: weet je 
dat je DGC GRATIS kunt 
sponsoren via je online 
aankopen? Schaf dan 
zaken die je normaal 
gesproken online 
koopt, aan via de 
SponsorKliks-pagina, 
op www.sponsorkliks.com 
of via de app op je 
smartphone.  
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!

Evenement afstuderen 
Karam Farhat
Karam is de trainer Freerunning bij DGC. Iedere 
maandag brengt hij met veel enthousiasme 4 groepen 
jongens en meiden de fijne kneepjes van het 
Freerunnen bij.

Karam volgt de opleiding Artiest Dans op het D’drive in 
Leeuwarden en studeert binnenkort af. Voor het 
afstuderen moet hij een voorstelling maken, artistiek, 
logistiek en financieel. Een hele klus.

Een aantal leerlingen van DGC gaat meedoen 
met zijn voorstelling in juni. 

Grote Clubactie 2019
De opbrengst van de Grote Clubactie 2019 was maar 
liefst € 4738,60. Met grote dank aan de inzet van 
alle loten(ver)kopers. We hebben DGC alweer 
ingeschreven voor de GCA 2020!
De grootste verkopers hebben een presentje 
ontvangen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het ING Nederland fonds voor Medewerkers
Er is een donatie ontvangen van maar liefst € 1000,- 
van het ING Nederland fonds voor Medewerkers. 
1 van de medewerkers heeft DGC voorgedragen als 
doel en dit is gehonoreerd.  
 
Heel hartelijk dank!

Meer inkomsten
15e POIESZ Jeugd 
Sponsor Actie
Van 10 februari t/m 5 april 2020 kunnen we weer 
massaal muntjes sparen bij de POIESZ-supermarkten. 
Bij elke € 10,- aan boodschappen krijg je een GROEN 
POIESZ-muntje. En iedere week zijn er heel veel 
aanbiedingen waarbij je zomaar 5, 10 of 15 
muntjes krijgt. 

In het filiaal in de POIESZ de Wiken staat de koker voor 
de muntjes van DGC. Maar je mag ze ook mee nemen 
naar de les. Dan zorgen wij ervoor dat ze in de juiste 
koker belanden. 
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Juryleden 
(of eigenlijk mensen die op kosten van DGC de 
jurycursus willen volgen). 
Voor de wedstrijden waar de leden van DGC aan mee 
willen doen moeten we juryleden aanleveren. Want 
zonder juryleden geen beoordelingen en dus geen 
wedstrijd. Als DGC geen juryleden kan leveren voor 
een wedstrijd, kan het zo zijn dat de leden niet mogen 
deelnemen. Voor de jongens heeft dit in het verleden 
al daartoe geleid en staat dat ook dit seizoen te 
gebeuren …

Even voorstellen
Peter van Dijk
Ik werk bij Philips in 
Drachten en ben daar 
verantwoordelijk voor 
het opzetten van een 
track & trace systeem. 
Mijn dochter Leonora 
van 12 jaar is lid van 
DGC. Daarvoor zat ze 
op hockey, maar het 
was snel duidelijk dat 
ze veel liever de handstand doet dan dat ze een 
sprint maakt achter een kleine bal aan. Thuis 
hebben we een trampoline en zodra het weer het 
toelaat maakt ze hier de sprongen met de namen 
die ik inmiddels ook heb leren kennen: de Arabier, 
flikflak en een bruggetje. Ik heb zin om me de 
komende jaren in te zetten voor DGC. Ik heb 
gemerkt dat het een hele gezellige en 
enthousiaste groep is waar ik mee ga 
samenwerken, dus dat gaat vast en zeker lukken. 

Agenda 
Voor in de agenda…….
•   10 maart 2020 Algemene Ledenvergadering 

Aanvang: 20.00 
Locatie: RK Basisschool Sint Lukas aan de Pier 
Panderstraat 3. Leden en/of hun ouders/ verzorgers 
zijn van harte welkom.

•  10 februari – 5 april 
POIESZ Jeugd Sponsoractie. 

•   17-21 februari Voorjaarsvakantie  
De trainingen gaan niet door

•  4 april FUN Drachten 
Een regionale wedstrijd voor alle recreatieleden 
met geboortejaar tussen 2008 en 2014.  
Verdere informatie volgt eind maart.

De voorstelling is gebaseerd op het verhaal van 
Aladdin en vindt plaats op 27 juni in het Posthuis 
Theater in Heerenveen. Het verhaal van Aladdin wordt 
verteld door middel van dans, theater, freerunning en 
muziek. Het is de bedoeling dat de Freerunners mee 
gaan doen in de openingsscène. 

De Freerunners van DGC hebben ook een bijdrage 
tijdens de voorstelling. Een leuke, maar ook 
belangrijke, taak dus om Karam naar zijn diploma te 
helpen.

Vacatures
Trainer Heren: 
Voor uitgebreide informatie ga naar:
www.dgcdrachten.nl/vacature-trainer-herenturnen/

Trainer ouderengym: 
Voor uitgebreide informatie ga naar:
www.dgcdrachten.nl/vacature-trainer-combinetics-
dames-en-heren-50/

Bestuur 
Zoals al eerder genoemd zijn we op naar versterking 
binnen het bestuur. We zijn op zoek naar JOU! Denk 
niet: “Dat kan ik vast niet!” of “Dat is niks voor mij!”. 
Er zijn vele taken te doen en er is vast iets wat bij nou 
past. Bij twijfel: DOEN! Wil je ‘iets’ binnen het bestuur 
doen, maar nog geen specifiek idee: we zijn de 
afgelopen jaren uitgegaan van het feit dat iedereen 
zijn/haar eigen talenten meebrengt en dat we daar 
een passende taak bij vinden. Wil je meer informatie 
of wil je je aanmelden, neem contact op via 
info@dgcdrachten.nl 

Activiteitencommissie
Ook binnen de activiteitencommissie is aanvulling 
nodig. Door het jaar heen organiseert de 
activiteitencommissie o.a. de POIESZ-actie, de Grote 
Clubactie en andere voorkomende activiteiten. 

Ben je creatief, regel je graag dingen of helemaal niet 
en vind je het gewoon leuk om iets te doen binnen de 
commissie, meld je dan aan via info@dgcdrachten.nl
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