
Jaarverslag DIO afdeling gymnastiek 2018 – 2019  
 
Oktober 2018 
 
Charlotte loopt op maandag bij Priscilla en op woensdag bij Gretha stage. Zij volgt de CIOS in 
Heerenveen. 
 
Priscilla bevalt op 23 oktober van een dochter genaamd Feline. 
 
Tijdens de zwangerschapsverlof van Priscilla geeft Gretha samen met Charlotte de lessen op 
maandag.  
 
November 2018 
 
De Grote Clubactie heeft een bedrag van €…….. opgebracht. 
 
De jaarvergadering vindt plaats op woensdag 7 november.  
 
December 2018 
 
Op maandag 3 en dinsdag 4 december hebben de pieten weer hun jaarlijkse bezoek 
gebracht aan de groepen van de gym. 
 
Januari 2019 
 
Priscilla is nog steeds met zwangerschapsverlof en er is niemand die haar groepen nog les 
wil/kan geven, naast Charlotte (stagiaire). Daarom is Agnes  3 maandagen bij de lessen 
aanwezig en Jolanda 3 dagen aanwezig.  
 
Begin januari is er weer een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie gehouden voor de 
ouderengroepen. Het was een gezellige middag met veel muziek en dans. Na afloop kon er 
nog lekker gegeten worden. Dit was weer super geregeld!. Agnes is namens het bestuur lang 
geweest. 
 
Februari 2019 
 
Geen bijzonderheden 
 
Maart 2019 
 
Priscilla is na de voorjaarsvakantie weer gestart met de lessen geven. 
 
April 2019 
 
Om de selectie nieuw leven in te blazen, is er besloten om acrogymnastiek toe te voegen in 
de les.  
 



 
Mei 2019 
 
Per 1 mei is de selectie stopgezet vanwege te weinig animo en leden toevoer. De 
acrobatische gymnastiek zal eerst nog voortgezet worden. 
 
In de meivakantie is het toestellenhok en zijn de kasten opgeruimd door Jolanda en Roelie. 
 
Juni 2019 
 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de acrogymnastiek en de jongens 
recreatiegroep stop te zetten na de zomervakantie door te weinig leden. Hierdoor zal zowel 
Gretha als Joop afscheid nemen van DIO Oosterwolde. 
 
Benjamin Wallast loopt 6 weken lang stage bij Roelie en zal tevens flyers uitdelen voor 
werving van 65+ leden.  
 
Juli en Augustus 2019 
 
Vakantie. 
 
September 2019 
 
Alle groepen zijn weer gestart met het nieuwe seizoen. 
 
Bianca Mulder en Conny Groen geven aan dat ze willen stoppen met de 
activiteitencommissie. 
 
 


