
Gymvereniging Dalen Jaarverslag seizoen 2017/2018

De laatste jaren ben ik het jaarverslag met dezelfde tekst begonnen. Het blijft moeilijk om als 
sportvereniging financieel gezond te blijven. Dit seizoen is er een extra ledenvergadering ingelast 
om de contributieverhoging aan te kondigen. Helaas het was onvermijdelijk en de enige manier om 
de verenging financieel gezond te houden. Gelukkig is ons voorstel sportief ontvangen en kon de 
verhoging zonder problemen door gevoerd worden. Met als resultaat dat momenteel elke maand 
positief wordt afgesloten. 

Aan het einde van het seizoen gaat we afscheid nemen van Gea Uineken en Manon Hazelaar als 
turnleiding. We willen beide dames heel erg bedanken voor hun inzet voor de vereniging en 
wensen jullie natuurlijk het allerbeste voor de toekomst. Daarnaast zal Bertine Welink aan het eind 
van het seizoen het bestuur verlaten. Hiermee zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Bertine 
zal het onderhoud van de website nog wel op zich nemen.

Daarnaast zoeken wij nieuwe leden voor de activiteitencommissie. De commissie is erg klein 
geworden, waardoor het organiseren van activiteiten bij de leiding en het bestuur is terecht 
gekomen. Voor leiding en bestuur is dit niet haalbaar. Doormiddel van een brief hopen wij ouders 
enthousiast te maken om deze taak op te pakken. Wanneer dit niet lukt, heeft het bestuur besloten 
om minder activiteiten te organiseren. Zodat vrijwilligerswerk voor iedereen haalbaar blijft. 

Hetzelfde geldt voor het volgen van een jurycursus. Afgelopen jaren is er jaarlijks een oproep 
geweest aan de ouders van de turnsters om een jurycursus te volgens, zodat alle turnsters van de 
vereniging ingeschreven kunnen worden voor een wedstrijd van de KNGU. Het is onze jury 
coördinator, Marjan Cremer, altijd gelukt om juryleden te leveren. Maar nu vaste juryleden van de 
vereniging hebben aangegeven volgend jaar niet meer te kunnen jureren, zijn we op zoek naar 
nieuwe leden die een cursus willen volgen. We zijn ontzettend blij dat Helma Morskieft en 
Francisca de Boer afgelopen jaar al gestart zijn, maar met 2 juryleden redden we het niet. 
Wanneer er geen juryleden bij komen, kan het voorkomen dat niet alle turnsters kunnen 
deelnemen aan de wedstrijden. Als leiding en bestuur doen we er alles aan om dit te 
voorkomen…..

Gelukkig zijn er ook vele hoogtepunten geweest, zoals We Can Dance!, de plantenactie, verkoop 
op de kindermarkt, kamp en de behaalde prijzen door de turnsters, turners en dansers. En we 
kijken erg uit naar het optreden van de dansers en turnsters tijdens het Zuidenveld in Dalen.

Hierbij een aantal hoogte punten uit het jaar 2017/2018

In het nieuwe seizoen beginnen de streetdancelessen op een nieuwe locatie en wel in het 
SportcentrumDalen. We hebben beschikking over een prachtige zaal met spiegels. Voor volgend 
jaar is het opnieuw gelukt om deze zaal te huren. 
Er wordt gestart met kidsdance voor groep 1 en 2 en duodansen in het speellokaal van de BWB 
school, met jongens turnen in de sporthal in Dalen en Dance+ wordt als nieuwe les aangeboden in 
het Sportcentrum Dalen.

Lisa Wessels is aangesteld als hoofdtrainer en vult de vacature binnen de vereniging in. Lisa heeft 
afgelopen jaar met heel veel plezier dit gedaan, maar heeft binnen het bestuur aangegeven dat 
haar hart meer ligt bij selectiegroepen dan bij de gymgroepen. Hierdoor is er een verschuiving 
binnen de uren gekomen. Lisa wordt voor het volgende seizoen hoofdtrainer voor de 
selectiegroepen en Mirthe voor de gymgroepen en jongensturnen. Heel veel succes meiden!

Dit seizoen is Mirthe begonnen met jongensturnen. Elke week trainen de mannen op maandag en/ 
of woensdag. En afgelopen jaar is de eerste wedstrijd van de KNGU in Meppel geturnd, deze is 
erg succesvol verlopen.



In de categorie benjamin behaalde Jamie van Huizen een zilveren medaille. Samen met Teun de 
Bruin en Niek Doldersum uit dezelfde categorie plaatste Jamie zich voor de district finale op 7 april 
2018 in Uithuizen.

In de categorie instap behaalde Tim Lubbers een tweede plaats en Harm Goorts behaalde goud in 
de categorie pupil. Hierdoor hebben beide heren zich geplaatst voor de finale in Uithuizen.
Tijdens de district finale behaalt Harm Goorts een bronzen medaille. Super knap Harm!

De springers van de springgroep hadden de jaarlijkse wedstrijd in november 2017. Er is fanatiek 
gesprongen. Helaas geen prijzen binnengehaald, maar wel een hoop lol en plezier met elkaar 
gehad. 

De damesturnsters begonnen dit wedstrijdseizoen in nieuwe turnpakjes. De eerste keer werden de 
pakjes gedragen op de oefenwedstrijd in Nieuw Amsterdam. Deze wedstrijd was een groot succes 
en georganiseerd door Mirthe. 

In januari begonnen de KNGU wedstrijden. Ook dit jaar zijn er heel wat prijzen behaald. Op 3 
februari in Hoogeveen behaalde Femke Goorts een bronzen medaille, Loes van Tol zilver, Camille 
Reijntjes zilver en Madison Knip brons. 
24 maart werd er geturnd in Dwingeloo en ging Babette de Jong met zilver naar huis en Loes van 
Tol met brons. 
Aan het einde van het seizoen werden de toestelfinales geturnd in Zuidwolde. Loes van Tol viel 
opnieuw in de prijzen en behaalde zilver op de brug. Madison Knip pakte goud op sprong en 
Athalya Knegt brons op vloer. Top gedaan meiden!

De streetdance groepen van Esmee waren wederom dit jaar weer succesvol. Er zijn vele 
danswedstrijden bezocht. Tijdens DOS Dance Fever in Zuidwolde deed GV Dalen met maar liefst 
6 dansteams mee. De allerhoogste score werd behaald door The Future, Get Up! behaalde een 
eerste prijs en The Flash de tweede prijs. Reality ging met een derde prijs naar huis. Een ware 
prijzenregen.
Tijdens Dance Event in Franeker behaalt the Future een eerste prijs. Deze prijs was dik verdiend, 
er zat 22 punten verschil tussen nummer 1 en 2. En ook Express behaalde een mooie derde prijs. 
Tijdens NNKS behaalt The Future nog een vierde plaats en ging er opnieuw een beker mee naar 
Dalen.

Daarnaast hebben alle dansgroepen meegedaan aan het jaarlijkse dansfestijn We Can Dance. 
Een dansfeest voor iedereen georganiseerd door GV Dalen en TVC. Dit jaar deden de duo 
dansers ook voor het eerst mee. Er was een gezamenlijke dans gemaakt door Esmee voor alle 
duo’s. De duo’s hebben dit jaar voor het eerst wedstrijdervaring opgedaan. Iedereen heeft het 
super gedaan, waarbij Lynn en Marin tijdens de laatste wedstrijd in Delfzijl de eerste beker voor 
duo’s mee naar huis namen. The Flash behaalt in dezelfde wedstrijd een tweede plaats.

Doordat alle juffen en meesters een dag ging staken heeft Mirthe een gymdag voor alle jongens en 
meisjes gevierd. Iedereen mocht in de pyjama komen, er werd samen ontbeten, spelletjes gedaan 
en natuurlijk gegymd.

Per 1 maart is de conditiegym voor heren gestopt bij de Gymvereniging Dalen. Na herhaaldelijk 
een oproep geplaatst te hebben, heeft dit niet geresulteerd in nieuwe leden. De club was te klein 
om de les te laten voortbestaan. De mannen waren jarenlang lid van de vereniging. Enkelen meer 
dan 40 - 50 jaar. Het is een heel moeilijk maar onvermijdelijk besluit geweest. Het bestuur bood de 
mannen op de laatste les een kleinigheid aan voor hun jarenlage lidmaatschap en vertrouwen in 
de vereniging.



Het bestuur heeft dit jaar de vereniging opgegeven voor de Clubkas Campagne van de Rabobank 
Emmen - Coevorden.  In september 2017 heeft het bestuur €892,50 mogen ontvangen via deze 
actie. En gisteravond hebben we nogmaals €524,60 in ontvangst mogen nemen.

Zoals al gezegd heeft de activiteitencommissie een druk jaar gehad. De grote clubactie en de 
plantenactie zijn opnieuw dit jaar georganiseerd. Ook heeft het bestuur bolchrysanten verkocht op 
de kindermarkt. De grote clubactie heeft €1199,60 opgebracht en de plantenactie €1599,80 
Daarnaast is er een Quizavond georganiseerd voor de oudere leden van de vereniging. Dit was 
een groot succes. Er is een pietenmiddag georganiseerd en voor de oudere goed gelovigen was er 
een sinterklaasspel. Met de Pasen zijn er eitjes uitgedeeld en dit jaar was wel de klapper het 
Kamp. Manon Hazelaar heeft voor haar opleiding (afstudeeropdracht) een gymkamp 
georganiseerd voor de vereniging.  Alle jongens en meisjes waren welkom op de kampeerboerderij 
in Schoonoord. Het was een geweldig weekend, die alleen georganiseerd kan worden met zoveel 
vrijwilligers. Het was top, Manon en alle vrijwilligers bedankt. 
 
Het nieuwe lesrooster is zo goed als klaar. De audities voor de streetdance selectie zijn afgerond 
en de talententestdagen voor turnen staan gepland 6 juli. De zomervakantie komt eraan. Het 
bestuur wenst iedereen een hele fijne zomer en in september worden de lessen hervat voor een 
mooi en bruisend sportseizoen bij de Gymvereniging Dalen.


