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2018 – 2019 
 
Volgens goed gebruik maakt de secretaris van de vereniging ieder 
jaar een tekstueel jaarverslag voor de jaarvergadering. Helaas is 
deze rol nog steeds vacant, dus dit jaar doen we, leiding én 
bestuur, het samen. 
 
Algemeen/bestuur 
De gymvereniging kan terugkijken op een sportief, goed jaar. Zowel bij het turnen als het 
dansen zijn hele mooie resultaten behaald. Daarover later meer. 
Het ledenaantal vraagt aandacht. De gym- en de turngroepen lopen te snel terug.  Dat is een 
speerpunt voor het komende seizoen! 
Daarentegen blijven de dansgroepen groeien en blijven de seniorengroepen stabiel. 
Financieel zijn we ook redelijke stabiel, waarbij aangetekend moet wordt dat met name de 
dansgroepen zorgen voor een acceptabele balans.  
We zijn heel blij dat Anna Engelage de taak van de ledenadministratie op zich heeft 
genomen, want naast de rol van secretaris werd ook deze rol begin dit jaar vacant. 
Het bestuur zou graag nog 2 dames/heren aan het bestuur toevoegen. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden!  
 
Leiding 
Er waren veel veranderingen in onze leiding.  
In juli hebben we afscheid genomen van onze vaste ondersteuning bij de selectie Manon 
Hazelaar. In het begin van het seizoen heeft Lisa Wessels besloten om helemaal te stoppen 
met de lessen binnen onze vereniging. Op 19 oktober 2018 hebben we tijdens de 
selectietraining afscheid van haar genomen.  
Mirthe heeft haar rol als hoofdtrainer voor de selectiegroepen én de dames seniorengym 
overgenomen. Daarbij wordt ze ondersteund door vaste waarde Sandra Wiers, Charell Koel 
en - een nieuwe naam bij onze club – Evelien Keizer.  
Helaas blijft het onrustig want miv mei 2019 zal Mirthe met de 4 gymlessen van de 
woensdagmiddag stoppen. Gelukkig is Ilse bereid deze lessen tot de zomer over te nemen. 
Hoe we dat volgend jaar gaan doen, moeten we nog nader bezien.  
 
Acties en evenementen  
Ook het afgelopen jaar hebben we wederom een aantal acties gehouden om de kas te 
spekken. Denk aan de Grote Clubactie (september jl.) de Rabo Clubkas en de plantenactie. 
(april/mei 2019).  
Dank aan alle leden die zich wederom hebben ingezet om zoveel mogelijk loten / planten te 
verkopen. Helaas zijn deze acties voor ons geen luxe. We hebben het geld nodig om het jaar 
financieel positief af te kunnen sluiten. 
 
Dit schooljaar doen we mee aan de sportieve buitenschoolse activiteiten waar alle kinderen 
van de basisschool zich voor aan hebben kunnen melden. Verschillende sporten 
presenteren zich en geven trainingen. Wij doen mee met een combinatie van gym/turnen en 
dans o.l.v. Sandra en Esmee. 
 
We Can Dance! 2019 organiseren we, wederom i.s.m. met TVC, op 16 juni 2019. Op dit 
moment lijkt het erop dat we wederom 3 grote shows kunnen organiseren. Mooi, want het is 
inmiddels een jaarlijks evenement waar vele verenigingen uit de wijde regio, in een goede 
sfeer, met mooi licht en geluid hun dansen kunnen laten zien. We zien er naar uit!  
 
 
 



Dans 
Tijdens het Zuidenveld in de zomer van 2018 hebben we onszelf wederom leuk 
gepresenteerd. Dit deden we door een gezamenlijke demo met de turngroep, maar ook met 
de flashmob op het feestterrein. Op ‘Happy’ dansten we op de laatste dag van het 
zuidenveld feest in de volle zon.  Hartstikke leuk! 
Op 30 juni 2018 vonden de audities plaats voor de selectie-dansgroepen. Vele meiden en 
jongens deden een gooi naar een plaatsje in de selectie. Juf Esmee heeft, samen met een 
aantal ander deskundige collega’s een goede selectie kunnen maken en daarmee 3 
geweldige groepen kunnen samenstellen.  
 
Op 26 januari 2019 deden de 3 groepen mee aan de eerste wedstrijd van de NNKS in Leek. 
En gelijk wat het met een 1ste prijs voor the Future, promotie voor Get Up! En een 2de plaats 
voor de meisjes van B-REAL bingo. 
Ook tijdens de daaropvolgende wedstrijden van het DanceEvent (Assen – 2de plek B-REAL, 
3de voor Get Up!) en de 2de wedstrijd van het NNKS in Leek ( 2 maal een 1ste plek voor B-
REAL en Get UP! en  een hele mooie promotie voor The Future) ging het weer super goed. 
 
De Duo-dansers dansten 16 maart 2019 in Emmen mee tijdens de voorronde Dutch 
Gymnastics Urban en gingen naar huis met een 2de (Hugo en Carice), 3de (Lieke en Ann-
Marin) en 4de (Lynn en Marin) plaats. 
 
Ook in Zuidwolde (23 maart) tijdens DanceFever waren de prijzen weer voor onze 
vereniging! Het was een mooie gelegenheid voor de reguliere groepen om ook eens hun 
dans te kunnen laten zien. En ze hebben het dus meer dan prima gedaan. Zoveel energie en 
plezier! Jammer was dat alleen wij met selectiegroepen aanwezig waren en zo daardoor 
tegen elkaar streden om ‘die ene beker’…………. En die was eigenlijk dus gewoon voor juf 
Esmee. 
De volgende voorrondes voor NNKS en DanceEvent komen eraan. Als we de lijn voortzetten 
gaan we met vlag en wimpel door naar de finales en wie weet wat we dan meemaken! 
 
En dan volgt op 16 juni a.s. nog ons ‘eigen’ dansfestijn  We Can Dance! Alle groepen van de 
streetdance gaan daaraan meedoen.  
 
Turnen 
Het turnseizoen 2018-2019 begon eigenlijk al op 6 juli 2018. Toen werd de Talentendag voor 
de turnselectie gehouden. Er waren 10 aanmeldingen. In september is van daaruit de Jong 
Talent groep gestart.  
Samen met de dansers hebben de turnster tijdens de optocht van het Zuidenveld feest op 12 
juli een leuke demonstratie gegeven. Veel publiek en enthousiaste reacties! 
 
De turnwedstrijden zijn, voor zover ze afgerond zijn, positief verlopen: 
Op 12 januari 2019 was de RWS Zuid wedstrijd. We deden met maar liefst 9 turnsters mee. 
In de categorie Jeugd 4de divisie F werd Frederieke Segeren 2de op sprong. Hanne Eijsink 
werd 2de op vloer en 2de op sprong – categorie senioren 5e divisie E.  
Hester Oost behaalde een 3de plek op sprong – Jeugd 2 5de divisie. 
Loes van Tol werd 3de op balk en brug – categorie 4de divisie.  
In de categorie Pupil D1 behaalde Florien Menzo een hele mooie 3de plaats en is daarmee 
geselecteerd voor de Provinciale wedstrijden.  
 
Zaterdag 9 maart vond de 2de  wedstrijd RWS B (Zuid) plaats. Yenah Sanli is daarbij 3e 
geworden, Loes van Tol behaalde een hele mooie 2e plaats en dat zelfs mét een gebroken 
vinger! 
Van de turnsters die meededen aan de 1ste en 2de wedstrijd zijn er 3 die zich geplaatst 
hebben voor de Provinciale Kampioenschappen op 13 april 2019:  Loes van Tol, Yenah Sanli 
en Florien Menzo. 



Daarnaast hebben een mooi aantal turnsters zich geplaats voor de toestelfinales van  
25 mei a.s. : 
 
Vloer:  Hanne Eijsink en Florien Menzo 
Sprong: Madison Knip, Hanne Eijsink, Florien Menzo, Hester Oost, Frederieke 

Segeren en Loes van Tol 
Brug:  Femke Goorts, Loes van Tol en Florien Menzo 
Balk:   Femke Goorts en Loes van Tol  
 
 
Zaterdag 6 april kwamen onze jong-talenten Lynn en Marith voor het eerst op een wedstrijd 
in actie – instap D1. Spannend, maar wat hebben ze het goed gedaan! 
 
Om aan al deze wedstrijden mee te kunnen doen moeten we als vereniging ook juryleden 
leveren. Het is daarom geweldig te kunnen melden dat in februari 2019 Francisca de Boer en 
Diana Meijer hun jurybrevet TD1 hebben behaald. En daar zijn we heel erg blij mee. Goed 
gedaan en heel erg bedankt voor jullie inzet! 
 

Jongens turnen 

In het 2de jaar dat we actief zijn op het gebied van jongens turnen zien we dat de trainingen 

steeds meer gaan lonen.  

19 januari turnde Dylan Schlepers zijn eerste plaatsingswedstrijd van het seizoen. Hij 

behaalde de 1ste plek en was daarmee gelijk zo goed als zeker van een plaats op het NK.  

Op 9 februari maakt hij dat af en was hij definitief geplaatst voor het NK. Knap gedaan! 

Op 2 februari gingen onze mannen naar Beilen, waar ze maar liefste 4 medailles hebben 

behaald: Niek en Harm 1ste, Corné 2de en Sebastian een 3de plek. Super gedaan.  

Op 6 april jl werd Dylan Schlepers 2de in de noord-oost finale in Lemmer. Tim Lubbers werd 

3de in zijn categorie. Heel knap om als reserve door te stromen en dan 3de worden! 

Het jaar is nog niet helemaal klaar, er staan nog wat leuke wedstrijden en evenementen op 

het programma. We hebben er zin in! 

 

 

Aldus voorgelezen en vastgesteld op de ledenvergadering donderdag 11 april 2019. 

Bestuur GV Dalen 

 

 

 


