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NIEUWSBRIEF DRACHTSTER 
GYMNASTIEK
COMBINATIE

#15 januari 2021

Via deze Nieuwsbrief willen we jullie weer meenemen 
in het reilen en zeilen van de vereniging. 
Ogenschijnlijk gebeurt er weinig nu de trainingen 
stilliggen, maar niks is minder waar.

Corona en DGC
Lessen
Het einde van de lockdown waardoor het 
binnensporten nu al weken niet kan, is nog niet in 
zicht. Er wordt nagedacht of de trainingen toch weer, 
net als in het begin van de pandemie, in aangepaste 
versie buiten plaats kunnen vinden. Is er animo? Is het 
bijvoorbeeld verantwoord wat weersomstandigheden 
betreft en kunnen we goede en veilige trainingen 
aanbieden? Zodra hier meer duidelijk over wordt, 
ontvangen jullie hierover bericht.

Contributie 
De contributie is gedurende de lockdown steeds 
geïncasseerd, o.a. omdat de vaste lasten, zoals 
salarissen van de trainers en zaalhuur gewoon 
doorlopen. Maar hierover worden, begrijpelijk, vragen 
gesteld. Als bestuur hebben we daarom besloten 
om als compensatie voor de uitvallende trainingen 
in maart 2021 geen contributie te innen.

ALV (Algemene 
Ledenvergadering)
9 maart a.s. is de jaarlijkse ALV. Omdat we verwachten 
dat we elkaar dan nog niet live mogen en kunnen 
ontmoeten, is deze vergadering online via Jitsi Meet. 
Als bestuur hebben we ondertussen al ruime ervaring 
in het online vergaderen. We willen je graag 
uitnodigen om online aanwezig te zijn op 9 maart 
20.00. je kunt je via een antwoord op deze e-mail 
opgeven voor de vergadering. Kort voor 9 maart zal je 
dan een link toegestuurd worden waarmee je kunt 
inloggen. Download voor de vergadering Jitsi Meet op 
je device.

Vacatures

Bestuursleden 
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. Vind je het leuk om mee te 
denken en zitting te nemen in een bestuur van 
deze prachtige vereniging? Wil je weten wat je 
taken kunnen zijn of wat onze ervaringen zijn? 
We praten je heel graag bij. 

Beste ouders/verzorgers 
van de leden van DGC
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De geslaagden hebben een cursus gedaan op kosten 
van DGC.

Opbrengst Grote Clubactie
Misschien heb je het al gelezen op social media, maar 
DGC heeft een prachtig bedrag verdiend met de 
verkoop van de loten van de Grote Clubactie afgelopen 
najaar. De opbrengst was maar liefst € 6978,60!!
De grootste verkopers krijgen namens de vereniging 
nog een presentje, maar we willen iedereen nogmaals 
enorm bedanken voor zijn/ haar inzet!

Frank Molkenboer
Algemeen directeur Nationale Grote Clubactie

Bedragen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitgereikt aan:

Juist nu!

Grote Clubactie
Opbrengst 2020

DDGGCC  DDrraacchhttsstteerr  GGyymmnnaassttiieekk  CCoommbbiinnaattiiee

€€66..997788,,6600

Sinterklaas en zijn Pieten
Nou, ja, vooral zijn Pieten. Omdat we het niet 
verantwoord vonden een groot(s) Sinterklaasfeest te 
organiseren zoals andere jaren, hadden we Sinterklaas 
niet uitgenodigd. Toch kwamen er ineens in de week 
voor 5 december in heel veel lessen Pieten langs om 
voor iedereen een chocoladeletter te brengen en mee 
te dansen en gymmen met de kinderen. Irit Pais had dit 
bekokstoofd met de Pieten en het werd een groot 
succes. Prachtige foto’s en filmpjes kwamen langs op 
Social Media.
 

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!

Train(st)er

Afgelopen najaar gaf juf Jitske aan dat ze gaat 
stoppen bij DGC. Ze kon meer uren krijgen bij de 
andere vereniging waar ze training geeft en heeft 
dit aanbod aangenomen. Als vereniging vinden we 
het erg jammer dat juf Jitske vertrekt, maar 
begrijpen en respecteren haar stap.

Door het vertrek van juf Jitske is er een vacature 
voor 3 uren recreatieve gymnastiek op de dinsdag. 
De vacature is nog niet ingevuld. Mocht je iemand 
kennen, laat het ons dan weten. Ook al is diegene 
mogelijk nog niet meteen beschikbaar, we kijken 
ook al naar volgend seizoen.

Er is een (tijdelijke) oplossing gevonden voor de 
betreffende leden als we straks weer de zaal in 
mogen. Deze leden hebben hierover bericht 
gekregen. 

Terugkijken
Geslaagden
Afgelopen periode zijn 2 juryleden geslaagd voor een 
extra cursus. Dit is fantastisch en voor de vereniging 
zeer belangrijk om continuïteit te houden voor de 
toekomst.
Jurycursus Heren 1
Janien Heslinga en Rika Krikke
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Vooruitkijken
POIESZ Jeugdsponsoractie
In 2020 werd de Jeugdsponsoractie van de POIESZ-
supermarkten voortijdig afgeblazen. Dit jaar komt er 
toch weer een nieuwe en DGC is weer ingeloot! Daar 
zijn we heel blij mee.

Van 15 februari t/m 11 april 2021 kunnen we dus weer 
massaal muntjes sparen bij de POIESZ supermarkten. 
Bij elke €10,- aan boodschappen krijg je een 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. 

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?

OGF Contra Ureterp
Om ons heen horen we steeds vaker verhalen dat 
turnverenigingen “omvallen”. Ledenaantallen lopen 
terug, nieuwe trainers zijn zeer moeilijk te krijgen, 
financieel is het moeilijk en ga zo maar door. 

Voor OGF Contra uit Ureterp is helaas ook het doek 
gevallen. Voor de aerobics groepen van Contra is een 
mooie oplossing gevonden. De leden en hun trainster 
worden overgeschreven naar DGC. Zo kunnen zij 
gewoon straks weer sporten in hun vertrouwde zaal in 
Ureterp.

Hun trainster is een “oude bekende” van DGC, namelijk 
Baukje Tuinstra. Zij heeft tot een paar jaar geleden ook 
aerobicslessen bij DGC gegeven. In een volgende 
Nieuwsbrief zal ze zich (weer) voorstellen.

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 afhaalmaaltijden bij 
thuisbezorgd.nl. Van alle aankopen wordt een 
commissie maandelijks aan DGC uitbetaald.
En jij betaalt niets extra! 

Agenda 
(kijk ook op www.dgcdrachten.nl/jaarkalender-2/)

• 9 maart 2021 Algemene 
Ledenvergadering
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Thuis vanuit de (luie) stoel of bank
Hoe: online via Jitsi Meet (zie het punt ALV eerder 
in deze Nieuwsbrief)

• 15 februari – 11 april
POIESZ Jeugd Sponsoractie. 
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