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Geachte Dokev leden, 

 

Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Een heel raar en vreemd seizoen. Corona bepaalde het rooster, de 

vergaderingen en het hele leven van veel mensen. 
 

Gelukkig werden er veel oplossingen gevonden en hebben we uiteindelijk buiten en op het laatst weer binnen 

kunnen sporten. Maar open lessen, wedstrijden, demo’s, vergaderingen etc. mochten niet plaatsvinden. 

 
We hopen volgend jaar op een meer normaler seizoen. De corona maatregelen zullen nog wel blijven, maar daar 

leren wij mee te leven en die nemen we op de koop toe. Als we ons daar allemaal aan houden dan kunnen we 

weer heel veel meer doen. 

 
In deze nieuwsbrief: 

• Wij hebben het afgelopen seizoen 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Wij zijn nu op zoek 

naar een bestuurslid voor de communicatie.  

• Onze leidsters zijn steeds actief gebleven, ook op afstand.  

• Het nieuwe rooster vindt U eind augustus weer op de site van de vereniging. Nieuwe leden mogen 2 

proeflessen meedoen. Neem gerust iemand mee naar de les. De acties zijn en zullen weer van start 

gaan. Doet u ook weer mee? 

• Als de wedstrijden weer gaan beginnen hebben we weer juryleden nodig.  

 

Namens bestuur en leiding wensen wij u allemaal een hele fijne vakantie toe. Rust lekker uit, zodat wij in 
augustus/september weer met een heel sportief en gezellig nieuw sportseizoen kunnen starten bij onze 

vereniging. 

 

Nel Aaf Veenstra, voorzitter (ai) Dokev 
  

   

  

   

BESTUUR 

 

We hebben het afgelopen seizoen 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. 

 
De heer John van Boven is Annemarie Dekker opgevolgd als beheerder van de ledenadministratie. John is goed 

ingewerkt door Annemarie en begint zich al lekker thuis te voelen bij de vereniging. De gymnastiek leden van de 

vereniging moesten worden overgeschreven van Digimembers naar Club Assistent, een nieuw ledenprogramma 

van Dutch Gymnastics (KNGU). John is hier helemaal ingedoken en heeft het allemaal verwerkt. 
 

Onze penningmeester dhr Martijn Waag had al meer dan een jaar terug aangegeven te willen stoppen. 

Uiteindelijk is de zoektocht naar een nieuwe penningmeester geslaagd en is tussentijds toegetreden mevr 

https://dokev.email-provider.nl/link/yww8h0okhp/jyuj1jnhlh/jlq9ojhx6q/5krkv3obgy/cm3uaeovag


Jozien de Jager. We zijn heel blij dat zij de taken van Martijn wil overnemen. Momenteel werkt Martijn Jozien in 

en met de jaarvergadering in november zullen we de wisseling officieel gaan bevestigen. Dan zullen we fysiek en 

officieel afscheid nemen van Annemarie en Martijn.  

 
Rob is onze bestuurslid die de PR, website en de sponsoring van de vereniging verzorgt. Hij zoekt een maatje 

om mee samen te werken en om in te werken het komende jaar.  Samen kunnen ze de PR werkzaamheden van 

de club doen.  Wie interesse heeft kan informeren bij Rob wat de taken inhouden. 
  

   

  

   

LEIDING 

 

Onze leidsters hebben dit jaar een vreemd jaar achter de rug. Starten met sportlessen geven, stoppen ivm 
Corona, digitaal sportlessen geven (wie had dat ooit gedacht), buiten sportlessen geven en dan gelukkig weer 

naar binnen mogen om de sportlessen te verzorgen. Heel flexibel en enthousiast blijven ondanks alle 

tegenslagen door Corona. Bedankt voor jullie geweldige inzet dames. Op naar een hopelijk normaal 

sportseizoen waarin we alle lessen weer gewoon kunnen gaan geven. 
  

   

  

   

DEEN ACTIE 

 
Van 18 juli t/m 14 augustus wordt voor de laatste keer de DEEN munten actie gehouden. Wij zijn ingeloot met 

een muntenpijp bij Deen in Breezand. Koop speciale actie producten bij Deen, verzamel de munten en doe ze in 

de pijp bij Deen Breezand. Hoort zegt het voort naar alle bekenden. 

 
Koopt U boodschappen bij Deen in Kleine Sluis en lukt het niet om de munten naar Breezand te brengen, dan 

kunt U de munten  inleveren/in de bus doen bij de volgende adressen: 

• Jessica de Bruijn: van Foreeststraat 17 

• Ilonka van Zelm-Blom: Draadzegge 3 

• José Borst: Molenveld 17 

• Rob Weij: Klaverblad 19 

• Carla Zwaan: Wethouder Hooimeijerlaan 14 

• Michelle Zijlmans: Roerdompstraat 9                                                                            

Lukt dit ook niet, dan kunt U ook 06-21641600 bellen en worden de munten in overleg met U opgehaald. 

 

De turngroep van Jessica zal op 31 juli een demo geven bij Deen Breezand. De streetdancegroep van Monique 

zal op 7 augustus o.v.b. een demo geven bij Deen Breezand. 
 

Laten we er samen met Deen weer een mooie actie van maken, dus  ……………. munten sparen maar.                     

  
  

   

  

   

OVERIGE AKTIES 

 

GROTE CLUB ACTIE 
In september zullen we weer meedoen met de Grote Club Aktie . U kunt dan weer Grote Club Aktie loten kopen 

bij onze jeugdleden. 

 

RABO CLUBSUPPORT 
In het najaar zal de Clubsupport Aktie van de Rabo  n.a.w. weer gehouden worden. Alle Raboleden kunnen dan 

stemmen geven aan onze vereniging.  

 

U hoort over de actie’ s meer in de volgende nieuwsbrief. 
  

   

  

   



JURYLEDEN GEZOCHT 

 

GV Dokev is op zoek naar nieuwe juryleden. Voor zowel de turn- als recreatiewedstrijden moeten wij juryleden 

leveren. 
Momenteel zijn alle juryopleidingen digitaal dus u hoeft de deur niet uit, daarnaast kost de jurycursus u helemaal 

niets alleen uw tijd om de bijeenkomsten bij te wonen en een groot deel thuisstudie. De huidige juryleden 

kunnen u waar nodig en gewenst helpen. 

  
Zonder jury kunnen de meiden (en jongens) niet meedoen aan wedstrijden! 

  

De begindatum van de cursus is in september en mag gedaan worden vanaf 16 jaar. Indien u voor de club een 

jurycursus wilt doen of graag meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Ilonka. Meld je aan 
op in.blom@quicknet.nl of bel  06 - 402 55 815. 

Wie o wie helpt de club? 
  

   

  

   

ROOSTER 

 

Het nieuwe rooster vindt U eind augustus op de website van de vereniging. De meeste lessen blijven 

onveranderd.  Anders krijgt U via de leiding bericht daarover. Zie het rooster eind augustus. Nieuwe leden 
mogen 2 proeflessen meedoen. Neem gerust iemand mee naar de les. 
  

   

  

   

WAT EEN JAAR!  
(door Ilonka van Zelm) 

 

Na maanden van verlof na de geboorte van onze dochter Hailey kon ik in september eindelijk mijn lessen weer 

geven. Helaas vanwege COVID-19 mochten we in januari niet starten met een nieuwe cursus Ouder & Kind Gym. 
Dat vonden we allemaal natuurlijk heel erg jammer maar het was geen optie om de lessen buiten te doen. Het 

moment dat we het bericht kregen dat de lessen weer mochten starten vonden wij natuurlijk super. Dat was 

alleen 3 weken voordat de zomervakantie zou beginnen dus gelijk starten ging helaas ook niet. 

 
De planning is dat we na de vakantie weer gaan beginnen met een nieuwe cursus, alleen met de nieuwe 

besmettingen moeten we maar afwachten of dit ook daadwerkelijk door kan/mag gaan. 

 

Tijdens de lessen staat er elke week iets anders wat de kinderen kunnen doen en ontdekken. Als je 
vrienden/familie/kennissen weet met jonge kinderen van 1,5 t/m 3,5 jaar, vraag eens na of ze interesse hebben 

in de Ouder & Kind gym. Er zijn weer een aantal plekjes vrij! 

 

Als alles door mag gaan start de volgende cursus op 4 september! Voor meer informatie kunt u mailen naar 
Ilonka: in.blom@quicknet.nl 
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