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NIEUWSBRIEF
#17 september 2021

Corona
Helaas gooit Corona toch nog meer roet in het eten. 
N.a.v. de laatste persconferentie worden alle 
trainingen en wedstrijden voorlopig afgeblazen, in 
ieder geval t/m 14 januari. Waar we eerder nog de 
intentie hadden om met de verschoven trainingen 
door te gaan, moeten we nu noodgedwongen stoppen. 
Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief is nog niet 
duidelijk hoe de KNGU om zal gaan met de 
plaatsingswedstrijden van januari. Zodra de 
maatregelen weer versoepeld worden, zullen jullie 
hierover geïnformeerd worden.

We zijn de trainers en leden erg dankbaar voor 
hun flexibiliteit van afgelopen weken.  

Nieuwjaarsjump 
5 januari uitgesteld
We hadden er zoveel zin in! Maar we moeten het 
uitstellen. Maar….. van uitstel komt geen afstel. 
Zodra het weer kan, gaan we plannen maken voor 
een nieuwe editie. De opgaves die gedaan zijn, 

blijven gewoon staan.

Grote Clubactie 2021
Toch ook een beetje goed nieuws. De opbrengst was 
maar liefst € 6.660,24! We willen kopers en verkopers 
dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Hier kunnen 
we als vereniging weer mooie dingen mee doen.

Frank Molkenboer
Algemeen directeur Nationale Grote Clubactie

Bedragen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitgereikt aan:

Grote Clubactie
Opbrengst 2021

Juist nu!

 € 6.660,24
 DGC Drachtster Gymnastiek Combinatie

Noodkreet Vrijwilligers
Eerder dit seizoen stuurden we een Noodkreet 
waarin we vroegen om vrijwilligers. Dat heeft 
geresulteerd in een nieuw bestuurslid, iemand 
voor het beheer van de kleding, 2 nieuwe 
juryleden en hulpouders voor activiteiten. Hier 
zijn we heel blij mee! Maar we zijn er nog niet. 

We zijn nog steeds op zoek naar bestuurs-
leden. Bij voorkeur iemand met Dagobert 
Duck-kwaliteiten (penningmeester) en een 
voorzitter. Maar mocht je jezelf niet herkennen in 
deze functies, maar toch wel een bijdrage willen 
leveren binnen de vereniging, ook dan nodigen we 
je van harte uit om contact met ons op te nemen 
via info@dgcdrachten.nl

Namens het bestuur van DGC wensen wij jullie 
hele mooie feestdagen en een sportief  2022 toe!

EXTRA

Beste ouders/verzorgers 
van de leden van DGC
Aan het einde van dit jaar nog even een korte 
Nieuwsbrief.
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