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#14 oktober 2020

Hier is de derde Nieuwsbrief van 2020. Voor de 
nieuwe lezers onder jullie: DGC brengt 3-4x per jaar 
een Nieuwsbrief uit. Hierin proberen we alle leden 
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in 
de vereniging.

Ondanks dat Corona roet in heel veel activiteiten 
gooit, zijn we nog altijd erg blij dat de trainingen door 
kunnen gaan. De richtlijnen vereisen creativiteit en 
soms een beetje frustratie, maar we blijven positief!

Van het bestuur
Een aantal bestuursleden heeft afgelopen periode, na 
een bestuursfunctie van 4 jaar, het spreekwoordelijke 
stokje overgegeven aan een opvolger. Dat vinden we 
ook heel gezond. Dan komt er ruimte voor fris bloed en 
nieuwe ideeën. Het bestuur is echter nog niet voltallig 
en is op zoek naar versterking. Het liefst in de persoon 
van voorzitter. Heb jij wel kwaliteiten om voorzitter te 
zijn, maar heb je je nog niet aangemeld omdat je denkt 
de vereniging en de organisatie niet goed te kennen? 
Laat je daardoor niet weerhouden. We praten je heel 
graag bij. Zie ook  https://www.dgcdrachten.nl/
voorzitter-gezocht/

Of wil je wel een bestuursfunctie bekleden, maar zit je 
niet op die van voorzitter te wachten, neem dan ook 
contact op. Er zijn genoeg zaken die je als algemeen 
bestuurslid kunt vervullen waar jij goed in bent.

Nieuwe leden
De maanden voor de zomervakantie konden we, 
begrijpelijk, weinig nieuwe leden inschrijven. Na de 
zomer was het fijn om te zien dat er een inhaalslag 
gemaakt werd. De ledenadministratie heeft het druk 
gehad met het inschrijven van meer dan 40 nieuwe 
leden! De aanloop van onze jongste sterren, de 
peuters, bij ouder-en-kind-gym op maandagochtend 
was zelfs zo groot dat er een tweede uur bij gekomen 
is. Zo hoeft er niemand op de wachtlijst te staan. 
Welkom, allemaal!

Corona
Tja, eigenlijk willen we het er niet meer over hebben 
en is iedereen er wel klaar mee. Maar toch ontkomen 
we er niet aan. 

We proberen alle leden 
goed op de hoogte te 
brengen en houden 
van eventuele 
veranderingen in 
richtlijnen als het ook te 
trainingen van DGC 
betreft. Mogelijke 
antwoorden op vragen 
kun je ook vinden op de 
website https://www.
dgcdrachten.nl/lidmaatschap/dgc-en-corona/ Mocht 
je vraag of antwoord er niet tussen staan, schroom 
niet om uw vraag te stellen.

Van de redactie
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Nieuwe selectiepakjes 
Het is wellicht al opgevallen dat de selectiepakjes van 
DGC niet of nauwelijks meer leverbaar zijn. Het is 
bij DGC ook gebruikelijk dat iedere 4-5 
jaar een nieuw selectiepakje gekozen 
wordt. 

Achter de schermen wordt al sinds 
medio vorig seizoen hard gewerkt 
om een nieuw selectiepakje uit 
te zoeken. Het plan was om die 
dit seizoen al aan te schaffen. 
Maar omdat de eerste 
wedstrijden al afgelast zijn en 
de rest van het wedstrijdseizoen 
onzeker is en we het risico niet willen 
lopen dat iedereen straks “voor niks” een pakje heeft 
aangeschaft, hebben we het vooruitgeschoven met 
het idee dat iedereen begin volgend seizoen in het 
nieuw is.

Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest van DGC zal dit jaar niet zo 
gevierd worden zoals je afgelopen jaren van DGC 
gewend was. Zoveel kinderen en begeleiding in de 
zaal kan, mag en willen we niet. Er wordt fanatiek 
nagedacht over alternatieven. Hopelijk kan Sinterklaas 
DGC volgend jaar weer bezoeken zoals hij gewend is. 
 

?

?
??

Wedstrijden 
Alle wedstrijden zijn t.n.o. afgelast. Hoe en of dit de 
rest van het seizoen zal gaan, is nu nog niet bekend. 
Vooralsnog doen we net alsof het gewoon allemaal 
door zal gaan en wordt er in de zalen lekker getraind.

Onderlinge wedstrijden
Wat we al wel zeker weten, is dat 

de jaarlijkse FUN-wedstrijd 
komend voorjaar NIET door 

zal gaan. Afgelopen jaren 
werd de animo steeds 
minder en bleek zo’n 80% 
van de deelnemers van 
DGC te komen. Door 

corona is het niet 
waarschijnlijk dat we in 

januari/februari een 
Nieuwjaarsjump kunnen 

organiseren. Om te voorkomen dat 
er dan helemaal geen wedstrijd voor de recreanten is, 
is het plan om de loop van het voorjaar onderlinge 
wedstrijden te organiseren. Ter vervanging van de 
Nieuwjaarsjump en de FUN-wedstrijd. Hoe, waar en 
wanneer dit gestalte gaat krijgen, gaan we nog 
uitknobbelen. Daar komen we later zeker op terug.

Funwedstrijden 2019
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EHBO-diploma’s 
15 september gingen juf Aukje, meester Ruben en 
assistent-trainer Duncan naar Leeuwarden voor het 
praktijkgedeelte van hun EHBO-diploma. Zoals jullie 
kunnen zien, zijn ze Corona-proof en met vlag en 
verband wimpel geslaagd. Gefeliciteerd! 

In de tijd waar we nu leven, worden er veel meer 
online aankopen gedaan. Weet je dat je daarmee  
DGC vaak ook gratis kunt sponsoren? We blijven 
het noemen in deze nieuwsbrief. Schaf de zaken 
die je 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 en 
Thuisbezorgd.nl, Van alle aankopen wordt een 
commissie maandelijks aan DGC uitbetaald.  
En u betaalt niets extra! 

Vacatures
Bestuur 
Zoals al eerder genoemd zijn we op zoek 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 jou 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.

Juryleden 
(of eigenlijk mensen die op kosten van de KNGU 
de jurycursus willen volgen)
Iedere wedstrijd waaraan leden van DGC deelnemen, 
moeten ook juryleden geleverd worden. 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. Heb je interesse of twijfel je nog? 
Neem gerust contact op. Dan praten we je bij!

Grote Clubactie
De Grote Clubactie loopt nog steeds. De lotenboekjes 
kunnen tot uiterlijk 20 november ingeleverd 
worden. Een paar dagen later moeten alle loten 
(handmatig) ingevoerd zijn, dus zodra je klaar bent 
met loten verkopen, graag het boekje weer mee naar 
de les! Mocht je boekje nog niet vol zijn, zoek dan nog 
even tijd om bij je ouders, de buren, vrienden of 
familie langs te gaan om loten te verkopen. Of nog 
eenvoudiger, stuur je persoonlijke verkooplink door 
naar iedereen die je kent! 
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