
30 juni 2017, Oosterwolde 

Nieuwsbrief gymnastiekvereniging DIO 
 

Nog 2 weken en dan start voor DIO de zomervakantie alweer. Op maandag 10 juli, dinsdag 11 juli en 

woensdag 12 juli zullen de laatste lessen van dit seizoen gegeven worden. 

Bestuur – betaalde penningmeester 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al verteld was, is het bestuur dit jaar gekrompen. Per 01 – 01 – 2017 

heeft DIO gymnastiek geen voorzitter meer en per oktober 2017 zal de penningmeester er ook mee 

stoppen. Hierdoor zal het bestuur nog maar uit 3 personen bestaan. Na onze oproep in de vorige 

nieuwsbrief is er helaas niemand opgestaan die ons wil komen versterken. Daarom zijn wij 

genoodzaakt om een betaalde penningmeester aan te nemen om de vereniging draaiende 

te houden. Zonder penningmeester kan dit gewoon niet! 

Dit houdt wel in dat de contributie zal stijgen om de penningmeester te kunnen betalen.  

 

Het zou beter zijn als er iemand vrijwillig op staat om zich aan te melden voor het bestuur. Dan 

hoeven wij niet over te gaan tot bovenstaande actie! Het is noodzakelijk dat er mensen op gaan 

staan voor de vereniging.  Daarom nu nogmaals de vraag of er mensen zijn  die in het bestuur willen 

komen. Het gaat om de volgende functies: 

 Voorzitter; 

 penningmeester/ledenadministratie; 

 secretariaat; 

 lid. 

Als meerdere mensen zich aanmelden, kunnen de taken goed verdeeld worden. Zo blijft het voor 

iedereen een lichte taak om iets te doen voor DIO.  

Wie voelt zich geroepen om zich bij ons aan te sluiten en zo de vereniging draaiende te houden?! 

Diegene kan zich melden bij Trijntje Huiting (trijntjehuiting@ziggo.nl of 06 – 21832969). 

Trainingsschema 2017 – 2018  

Op maandag 4 september zal de eerste gymles weer gegeven worden. Op de achterzijde is het 

trainingsschema weergegeven, zodat u kunt zien hoe laat en op welke dag uw dochter/zoon gym 

heeft. Het kan zijn dat dit anders is geworden. De groepen corresponderen met de groep waarin uw 

dochter/zoon zit op de basisschool. 

De selectiegroepen zijn niet vermeld in het schema. Hier hopen wij zo snel mogelijk meer 

duidelijkheid over te kunnen geven.  
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 Groep Tijd Locatie Train(st)er 

Maandag Zang 14.00 – 15.00 uur Rikkingahof Jeenke 

Maandag Groep 1 & 2 15.30 – 16.15 uur Gymzaal 
Weemeweg 

Priscilla van 
Veenen 

Maandag Meisjes groep 3 & 4 16.15 – 17.15 uur Gymzaal 
Weemeweg 

Priscilla van 
Veenen 

Maandag Pré – selectie ** 17.15 – 18.15 uur Gymzaal 
Weemeweg 

Priscilla van 
Veenen 

Maandag Meisjes groep 7 & 8 en 
Voortgezet Onderwijs 

18.15 – 19.15 uur Gymzaal 
Weemeweg 

Priscilla van 
Veenen 

* = hiervoor wordt uw dochter geselecteerd 

 Groep Tijd Locatie Train(st)er 

Dinsdag Zitgymnastiek 09.30 – 10.15 uur Rikkingahof Afie Kroon 

Dinsdag Jongens groep 3 t/m 8 15.30 – 16.30 uur Gymzaal 
Weemeweg 

Joop Elzinga 

Dinsdag  Meisjes groep 5 & 6 16.30 – 17.30 uur Gymzaal 
Weemeweg 

Joop Elzinga 

 

 Groep Tijd Locatie Train(st)er 

Woensdag Dames/heren gym 09.30 – 10.30 uur Sporthal ‘de 
Boekhorst’ 

Afie Kroon 

Woensdag Dames gym 10.30 – 11.30 uur Sporthal ‘de 
Boekhorst’ 

Afie Kroon 

Woensdag Peutergymnastiek** 15.45 – 16.30 uur Gymzaal 
Weemeweg 

Jessica van der 
Burgt 

** = vanaf 2,5 jaar 

 Groep Tijd Locatie Train(st)er 

Donderdag Volksdansen 09.30 – 11.00 uur Dansschool Hessie 
Kloosterman  

Donderdag Heren trim – volley  20.30 – 21.30 uur Gymzaal 
Weemeweg 

Douwe Dijkstra 

Vakanties en feestdagen 

In de vakantie en op feestdagen wordt er geen les gegeven. Het gaat om de volgende vakanties en 

dagen: 

 Zomervakantie  15 juli 2017 t/m 3 september 2017 

 Herfstvakantie  21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017  

 Kerstvakantie  23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Wij wensen iedereen een mooie en fijne vakantie toe. En we zien iedereen graag weer terug op de 

eerste dag na de zomervakantie, maandag 4 september! 

Het bestuur van DIO gymnastiek 


