
 

Hier is de eerste nieuwsbrief van dit seizoen. Het heeft even geduurd, door omstandigheden, maar 

de vernieuwde nieuwsbrief kan er nu uit.  Veel leesplezier. 

Ondertussen is er al weer heel wat de revue gepasseerd. Het seizoen is in september gestart en de 

lessen zijn weer begonnen. De leiding had er weer zin in en de leden genieten weer van de gezellige 

sportieve lessen die elke week gegeven worden.  

We hebben begin november de ledenvergadering gehouden. Daarin hebben wij het afgelopen jaar 

doorgesproken en een start gemaakt met het nieuwe seizoen. 

De penningmeester had heel mooi nieuws. We hebben het boekjaar positief afgesloten. Na een 

aantal moeilijke jaren is de vereniging weer bloeiend. Ook het ledenaantal blijft stijgen. Fijn dat we 

zoveel mensen sportieve en gezellige uurtjes kunnen bieden, gegeven door gediplomeerde en 

ervaren leiding. 

Daarnaast is het bestuur druk in de weer op de achtergrond om alles draaiende te houden. 

De heer Wim Volkers is afgetreden als voorzitter en als interim voorzitter is Nelly Aaf Veenstra-

Donker (Nel)  gekozen totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden. Wij zijn dus op zoek naar een 

nieuwe voorzitter. Heeft u ambities in die richting, dan kun u altijd bellen voor informatie.  

Al met al een goede vergadering waar helaas geen leden waren. Volgend jaar is de vergadering op 6 

november. Ik hoop dat er dan meer leden aanwezig zijn zodat u ook kunt horen wat er allemaal in de 

vereniging speelt en u kunt meepraten  over de vereniging. Hopelijk tot volgend jaar dan maar   

De Grote Clubactie is gehouden, met een prachtig eindresultaat. Zie daarvoor het verslag verderop in 

de nieuwsbrief. 

De eerste wedstrijden zijn weer in competitieverband georganiseerd door  Rayon Noord. De 

wedstrijden werden in Hippolytushoef gehouden. Fijn dat daar  juryleden waren namens Dokev. En 

de meisjes en leidsters van de wedstrijdgroepen zijn blij dat er weer nieuwe ouders de opleiding 

volgen tot jurylid. Fijn dat jullie dat doen en succes met de cursus. Zonder juryleden geen 

wedstrijden. Zie verder het verslag van de wedstrijden. 

Voor de kerstvakantie kregen de vrijwilligers van de vereniging een kerstattentie. Mede dank zij de 

gulle medewerking van restaurant De Polderei, bakker Alkemade, Bloemist Ma d’r liefjes, 

cadeauwinkel Sample en de Dio.   

Afgelopen 4 januari hebben we op het nieuwe jaar getoost tijdens een Nieuwjaarsbijeenkomst  voor 

bestuur, leiding en de vrijwilligers. Namens het bestuur wil ik alle leden een fantastisch Nieuwjaar 

toewensen met heel veel geluk en gezondheid. Dat het maar weer een sportief jaar mag worden 

voor ons allemaal. 

  



Grote Clubactie 2018 

Vele jeugdleden zijn de deuren weer langs gegaan om loten te verkopen van de Grote Clubactie. Dat 

deden ze ook dit jaar weer heel goed. Enthousiast en vol energie probeerden zij de loten aan de man 

te brengen. De loten waren 3 euro per stuk en daarvan was 2,40 euro voor de vereniging. Ook de 

volwassen leden kochten loten en de leidsters deden ook hun best om te verkopen of te stimuleren 

om te verkopen. En de opbrengst was dit jaar hoger dan vorig jaar ……….   € 2515,20. Een geweldig 

resultaat.                                                   

 

Onze topverkopers waren:  Janneke   Timmer, Iris Muntjewerf en  Norah Rinsema. 

Zij kregen een bioscoopbon uitgereikt namens het bestuur. 

 

Bij de leidsters verkocht Marleen eveneens een groot aantal loten. Zij ontving een bos bloemen. 

 

Volgend jaar zullen we weer meedoen en proberen we het eindbedrag te evenaren of te verhogen. 

Bedankt allemaal voor jullie inzet. 


