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Nieuwsbrief januari 2019 
 

De Page Turner 
 

 

Een nieuw jaar, een nieuwe start! Wij gaan van 2019 ook weer 

een leuk, gezellig en spetterend turnjaar te maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

Ouder-kind toernooi  

 

De eerste aanmeldingen stromen al binnen en de aangemelde 

ouders zijn al bezig om de kerstkilo’s er weer vanaf te trainen!  

Er zijn nog plekken over dus wil je mee doen, maar ben je nog 

niet ingeschreven, doe dit dan snel. Je kan je inschrijven door 

een mailtje te sturen naar turnbestuur@omnisport2b.nl. 

 

Het is mogelijk om 3x te komen trainen en samen in de zaal te 

oefenen. Dit kan op 24 januari, 31 januari en 7 februari in 

sporthal de Anjerdreef van 18.00 tot 19.30 uur. Tijdens deze 

trainingen is het mogelijk om te ontdekken waar jullie talent ligt 

en op welk(e) toestel(len) jullie je act willen laten zien.  

 

En dan op zaterdag 9 februari is het zover! Het ouder-kind 

toernooi wordt gehouden in de Sterrenhal tussen 14.00 en 17.00 

uur.  

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie hiermee terecht 

bij de turnjuf van uw zoon/dochter.  

 

 

Te vinden in deze Page 

Turner.. 

   

Ten eerste wensen wij jullie 

allemaal een sportief en 

gezond 2019. Verder is in 

deze pageturner te lezen 

over het ouder-kind toernooi 

en hoe je je hiervoor kan 

opgeven. Onze turnvoorzitter 

(Nils Bevaart) schrijft jullie een 

ingezonden brief. De jarige 

leden in januari en februari 

worden genoemd en 

gefeliciteerd. Ons gehele 

trainersteam staat in deze 

Pageturner. We kijken terug 

naar een geslaagde 

diplomadag en tot slot 

hebben we de agenda voor 

de komende 2 drukke  

maanden toegevoegd.  

 

 

 

REMINDER!!! 
Zoals jullie in de mail hebben 

kunnen lezen staat er op 

woensdag 16 januari een 

bijzondere ALV gepland. De 

inloop is vanaf 19.15 en om 

19.30 zal de ALV starten. Het 

zal plaatsvinden in “de 

Rotonde” op sportpark Het 

hoge Land. De ALV zal 

centraal staan in het teken 

van het ‘kopen van een 

eigen pand’. Aan het einde 

van de ALV zal hierover 

gestemd worden. 

mailto:turnbestuur@omnisport2b.nl
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Ingezonden brief ‘voorzitter afdeling gymnastiek’ 

Zo’n twee jaar geleden heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij de turngroep. Nu wil ik niet een hele 

geschiedenis gaan opsommen hoe ik erin ben gerold of wat we allemaal hebben gedaan. Ik wil mijn 

eigen ervaring delen wat het me heeft gebracht. Het kost me best veel tijd, maar dat is tijd goed 

besteedt.  

Mijn dochter is al wat ouder, die gaat zelf naar de trainingen. Ze turnt bij de recreatie, dus dat is maar 

1 keer per week. Nu weet ik vrijwel niets inhoudelijk van de  turnsport, ben ik niet bij de trainingen en 

hadden we maar heel af en toe een wedstrijd waar ik iets zag van de passie van mijn dochter. Ik had 

dus heel weinig binding met haar sport. Nu ik zelf ook betrokken ben, heb ik veel meer contact met de 

vereniging. Ik ken meer mensen en zie de sport en de activiteiten ook eens van een andere kant. Dit is 

leuk voor mij omdat ik nieuwe contacten heb gelegd, maar ook voor mijn dochter. Haar ouders zijn 

betrokken bij haar sport, haar plezier. 

Ik heb uiteindelijk een hele grote rol op me genomen. Je groeit er in. De meeste dingen zijn erg leuk. 

Mooie activiteiten organiseren, een vereniging zien groeien, hoop blije gezichten. Natuurlijk zijn er ook 

moeilijke kanten aan. Ik heb niet altijd de tijd die nodig is, sommige zaken zijn moeilijk op te lossen. 

Maar aan het einde van de rit vind ik het een hele fijne klus om te doen. 

Maar toch maak ik me zorgen. Wij doen dit werk nu een tijdje met dit bestuur. Wij doen dit vrijwillig en 

maximaal zolang onze kinderen op turnen zitten. We hebben nu een mooie solide basis gelegd voor 

een gezellige, actieve, gezonde vereniging. Maar het draait wel op ons vijven. Als wij, of één van ons, 

gaat stoppen, dan vallen we in een gat. 1 ding dat we namelijk niet hebben kunnen oplossen is 

vrijwilligers. Vrijwel alles komt op ons neer.  

Ja, er zijn tijdens de activiteiten wel wat mensen die ons op de dag zelf helpen met opbouwen ed., 

maar structureel een groep ouders die ons werk uit handen neemt hebben we niet kunnen vinden. Als 

er verschillende zaken een commissie komt, dan kan de samenstelling van een commissie jaarlijks 

veranderen, maar lopen de zaken wel door. Van organiseren van activiteiten tot promotie, 

inzameling, wedstrijden enz. Het ontlast het bestuur ook heel erg, waardoor het makkelijker wordt om 

ook mensen voor het bestuur te vinden. 

Wij hebben op verschillende manieren geprobeerd jullie, leden en ouders, te vragen een rol op te 

pakken. Het is alleen niet gelukt in de mate dat we hoopte. Ik weet niet waarom niet. Ik weet niet wat 

ik nu kan doen om te zorgen voor continuïteit in de vereniging. Ik weet dat niet iedereen evenveel tijd 

heeft, maar met 160 leden en daarmee 320 ouders die zich kunnen inzetten moet het toch mogelijk 

zijn wat op te zetten. Als 4 mensen samen een activiteiten commissie bemannen, hoeft niet 1 iemand 

alles te doen. Vele handen maken licht werk.  

Ik hoop dat ik jullie alsnog kan mobiliseren. Het zou immers erg jammer zijn als deze actieve vereniging 

niet ook op de lange termijn zo actief zou kunnen blijven. 

Nils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Jarige leden  

Allemaal (alvast) gefeliciteerd met jullie verjaardag!  

Januari 

Adriana, Beth, Britt, Eline, Femke, Floortje, Isa, Linda, Maaike, Marijke, Noor, Ruben, Tessa, Veerle 

 

Februari 

Anna, Ceyda, Eliza, Emma, Floor, Kee, Lisa, Milena, Mirthe, Yente 
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Nieuwe trainer foto’s  
In ons trainersteam zijn er afgelopen jaar wat wijzigingen geweest. Inmiddels hebben we van alle 

trainers mooie nieuwe foto’s die op de site staan afgebeeld.  

Ons turntrainersteam;  

 

 
Tanja Buying (hoofdtrainster) 

A selectie en recreanten  

 
Kimberly Zuiderwijk 

Recreanten 

 
Tessa Kraanendonck 

Jongens recreanten en 

ouder-kind gym 

 

 
Anouk Hopman 

B selectie  

 

 
Juliette Schmidt  

A selectie en B selectie 

 
Veerle Boer 

B selectie 

 
Sophie van der Hoest 

B selectie  

 
Nick Baas 

A selectie 

 
Hans Kentie  

A selectie 

 

 
Marvin Fernandes Iglesias 

A selectie 

 
Emma de Vos 

Invaljuf 
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Turndiploma – december 2018!  

Op zaterdag 15 december was het de eerste diplomadag van dit seizoen. Het diploma turnen was 

bedoelt voor alle genodigde leden, zij konden hier hun turndiploma A halen. Met 24 geslaagde 

turnsters was het een leuk en gezellig evenement. Nadat alle turnsters hun kunsten hadden laten zien  

mochten ook de ouders even van het turnen proeven.   

Op zaterdag 25 mei 2019 staat de volgende diplomadag in de agenda, houd de mail in de gaten om 

te zien of je hier een uitnodiging voor krijgt.  

 

                         

 

 

 

 

 

 

Omnibollen 

Aan het einde van 

vorig jaar zijn we 

begonnen met een 

nieuw actie! Een 

Omnibollen verkoop! 

Met een aantal 

meiden van de 

vereniging hebben we 

oliebollen gebakken, 

deze zijn binnen de 

vereniging verkocht. 

Het was een leuk en 

geslaagde actie en in 

december 2019 zal 

deze actie zeker weer 

terug komen!  

 

Agenda januari en februari 2019 

We hebben weer een lekker volle agenda de komende 2 maanden dus 

bij deze een reminder!  

 

 

Wk 3 Bijzondere ALV Woensdag 16 januari 

 Tuco onderbouw B selectie  Zaterdag 19 januari 

 Regiowedstrijd senior 3de divisie  Zaterdag 19 januari  

Wk 4 Teamwedstrijd senior 3de divisie en 

bovenbouw 4de divisie 

Zaterdag 26 januari 

Wk 5 Regiowedstrijd jeugd 1 D1 en junior 

4de divisie  

Zaterdag 2 februari   

Wk 6 Ouder-kind toernooi  Zaterdag 9 februari  

Wk 7 Regiowedstrijd junior 3de divisie  Zaterdag 16 februari 

Wk 8   

Wk 9 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 3 maart 

 


