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Colofon:         
Gymnastiekvereniging Donar   

   
Renswoudelaan 47, 2546 XE Den Haag  

www.donargym.nl 
e-mail: info@donargym.nl 
 

redactieadres en advertenties:  
jokewiersma@gmail.com     
N.B.: mailadres is gewijzigd 

Oplage ca. 500.  
 

 
Drukker: Sportservice Zuid-Holland            

 
Volg Donar ook op facebook     
 

Zie voor mededelingen, foto’s, versla-
gen, lesrooster, agenda etc.  

ook de website van Donar 
www.donargym.nl. 

 

Voor al uw dak- , lood- en 

zinkwerken 

 

www.alphabouw.nl 

 

Zoutkeetsingel 116c 

2512 HR Den Haag 

 

http://www.donargym.nl
mailto:info@donargym.nl
http://www.donargym.nl
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VOORWOORD 
 

Beste allemaal,  
 

Voor u heeft ligt het Donar nieuws van maart/april 2016.  
 
De reacties die we binnen hebben gekregen op de enquête geven aan dat het  

Donar nieuws in deze vorm nog steeds zeer gewaardeerd wordt en een toegevoeg-
de waarde heeft op hetgeen op de website wordt geplaatst.  Op de website staat 

tegenwoordig heel veel nieuws al heel snel na de gebeurtenis inclusief foto’s of 
filmpjes. Zeker de moeite waard om regelmatig even te kijken.  

 
We leven in 2016, een tijd waarbij communicatie niet meer alleen verloopt van zen-
der naar ontvanger, maar waarbij de ontvanger ook terug kan communiceren, 

waardoor interactie ontstaat. Natuurlijk is het niet mogelijk om direct ‘terug te pra-
ten’ tegen dit clubblad, maar het is voor iedereen wel mogelijk haar mening erover 

te geven, tips te geven, of natuurlijk leuke stukken en nieuws aan te dragen. Ik no-
dig u dan ook van harte uit om hier gebruik van te maken.  
Juist met alle digitale communicatiemiddelen is het steeds gemakkelijker informatie 

met elkaar te delen.  
Aarzel daarom ook niet om te reageren op hetgeen wordt geplaatst op de Face 

Book pagina van Donar of de website; of iets wat je daar op ziet door te geven om 
in het Donar Nieuws op te nemen zodat ook de leden die zich (nog) niet thuis voe-
len op dit soort media kunnen delen in het moois dat daar verschijnt.  

 
Het krantje ziet er iets anders uit dan u gewend bent. Zoals in het vorige nummer 

aangekondigd is Loes Trompet gestopt. Wij zijn erg blij dat Joke Wiersma het stok-
je van Loes heeft overgenomen. We verheugen ons in een mooie samenwerking en 
wellicht gaat er nog het één en ander veranderen.  

 
In dit nummer zoals gebruikelijk verslagen van wat geweest is en aankondigingen 

van wat gaat komen.  
Speciaal vraag ik daarbij uw aandacht voor 2 evenementen te weten: 

 
 

 

 
 

 
 
 

Kathy Hochlaf 
Wnd. Voorzitter 

NL doet op 12 maart a.s. en 
de ALV op 1 april 
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Aan alle (Ere)leden, leiding, donateurs en ouders van onze jeugdleden. 
 

Het bestuur van Donar nodigt u hierbij uit voor de 
112e Algemene ledenvergadering op vrijdag 1 april 2016 

In de André Castens Sportzaal, Renswoudelaan 47 in Den Haag 

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Herdenking overleden leden en/of donateurs 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2015 

5. Jaarverslagen 2015 van: 

Secretariaat, Penningmeester/Kascommissie en Technische Commissie 

6. Begroting 2016 

7. Werkplan Technische Commissie 

8. Bestuursverkiezingen 

Van de zittende bestuursleden is niemand aan de beurt om af te treden. 

Eric Castens heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor de 

functie van voorzitter maar zal wel als bestuurslid aanblijven.  

Aanmeldingen c.q. voorstellen voor de voorzittersfunctie dienen  

schriftelijk of per e-mail voor 18 maart bij het bestuur binnen te zijn.  

1. Jubilea, uitreiking bekers en onderscheidingen 

2. Verkiezing kascommissie 

3. Rondvraag 

4. Sluiting 

 

 

 

Na afloop van de vergadering is er met een  

hapje en een drankje nog gelegenheid tot napraten. 

 

De jaarstukken kunnen twee weken voor de vergadering worden opgevraagd,  

per email via bestuur@donargym.nl of schriftelijk bij het bestuur op adres  

Renswoudelaan 47, 2546 XE Den Haag.  

112e ALGEMENE LEDENVERGADERING  

mailto:bestuur@donargym.nl
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RAYON WEDSTRIJDEN 

3e divisie - 1e voorwedstrijd op 9 januari  
 

Donar blijft goed presteren 
 

De selectie van gymnastiekvereniging Donar deed zaterdag 9 januari met maar 
liefst achttien turnsters mee aan de eerste voorwedstrijd van de 3e divisie van de 
KNGU in Amsterdam. Merel Smeets haalde in deze wedstrijd een mooie derde 

plaats bij Jeugd 2. Caitlin Olivier haalde wat later op de dag bij Jeugd 1 zelfs de 
eerste plaats. Een prachtig resultaat waar de train(st)ers trots op zijn. De volledi-

ge uitslagen zijn te vinden via www.donargym.nl.  
Alle turnsters zullen 6 februari de tweede voorwedstrijd turnen. Pas na die wed-

strijd wordt bekend wie doorstroomt naar de landelijke wedstrijden.  
Wij wensen alle turnsters veel succes. 

3e divisie - 2e voorwedstrijd op 6 februari 
 

Op zaterdag 6 februari vond de tweede voorwedstrijd plaats voor de 3e divisie 
turnsters. Het resultaat van de twee voorwedstrijden tellen mee voor plaatsing 

voor de landelijke wedstrijden. 
 
In de eerste ronde was het de beurt aan de pupillen 2. Er werd netjes geturnd, 

maar erg streng gejureerd. Isabel Beije wist op sprong een 3e plaats te behalen. 
Uiteindelijk heeft Vera de Groot zich van deze meisjes weten te plaatsen voor de 

districtsfinale en voor de halve finale NK. 
 

In de tweede ronde turnden de pupillen 1 en jeugd keuze turnsters. Ook deze mei-
den hebben een goede wedstrijd geturnd. Merel Smeets heeft zich knap geplaatst 
voor de districtsfinale en halve finale NK zij werd 3e op sprong en brug. Lisa wist 

zich te plaatsen voor de districtsfinale. 

http://www.donargym.nl
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TUCO POULE 6 

RAYON WEDSTRIJDEN 

In de laatste ronde waren de jeugd 1 meiden aan de beurt.  
In deze wedstrijd wist Sara van der Veen zelfs een eerste plek te veroveren!  

Van deze turnsters plaatsten Sara van der Veen en Caitlin Olivier zich voor de halve 
finale NK en districtsfinale, Caitlin werd 2e op brug. Kim van der Zanden plaatste 

zich voor de districtsfinale. 
 

1ste turncompetitie wedstrijd van poule 6 op 23 Januari 
 

Op zaterdag 23 Januari hadden de meiden van Poule 6 hun eerste turncompetitie 
( tuco) wedstrijd. 

We moesten die dag erg vroeg op want we moesten om 8 uur s ‘ochtends in  
Bergambacht zijn. 
De meiden die mee deden aan deze wedstrijd waren Sophie, Kim, Nadia, Romy-

sophie, Angie en Quincey. Zij moesten tegen de verenigingen Thor en Velocitas 
 

De meiden begonnen bij balk. Helaas vielen sommigen met de koprol, maar over 
het algemeen een mooie balk van iedereen. Na de balk gingen wij door naar vloer. 

Daar hebben zij mooie strakke oefeningen laten zien. Na de vloer was sprong aan 
de beurt. Helaas hadden 3 van de 5 meiden ineens sprong angst.  Zij moesten 
springen maar durfde op het laatste moment niet meer. En doordat zij de 

plankoline hadden aangeraakt kregen zij 0 punten voor hun 1ste sprong. Daar  
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hebben wij jammer genoeg onze punten laten liggen. Na de sprong hadden we 
nog 1 toestel te gaan namelijk de brug. Ook daar waren zij niet het sterkste in. 

Niet iedereen bleef zitten met op hurken en durfde dus ook niet naar de hoge lig-
ger te springen. Nadat de wedstrijd was afgelopen kwam de prijsuitreiking. De mei-

den kregen te horen wie 1ste was van elk toestel. Op balk was Romy-Sophie de bes-
te met 11,04. Uiteindelijk zijn de meiden 3e geworden van de 3. 
Dit was hun eerste wedstrijd van het seizoen. Alle wedstrijd spanning is eruit, en 

de meiden zijn onder tussen hard verder gaan trainen. Zo gaan nu alle meiden over 
de kast heen met sprong en springen zij bijna allemaal naar de hoge ligger op 

brug. 
De volgende wedstrijd is op 6 Februari en dat is gelukkig in onze eigen zaal.  

Dan gaan we voor een 2e plek. 
 
Groetjes van de B-selectie. 

 
2de tucompetitie wedstrijd van poule 6 op 6 Februari 

 
Hallo, Poule 6 had een thuiswedstrijd en dat ging erg goed bij de turnsters. Bij elke 
tuco wedstrijd noemen zij ook de 1ste plaats van elk toestel op. Bij ons was dat So-

phie van Bree zij was 1ste op de balk. En de rest had het ook erg goed gedaan. Het 
was een erg leuke wedstrijd en zijn dan ook 2de geworden.  

Onze volgende wedstrijd is op 14 Mei.  
Dan gaan wij hard ons best doen om 1ste te worden met ons super team. 
 

Groetjes 
Nadia, Kim, Romy-Sophie, Quincey, Angie, Sophie ( Poule 6) 

 

1Ste turncompetitie van poule 3 op 23 Januari 
23 Januari hadden wij met onze poule een wedstrijd in de turnhal. Dit was onze 

eerste wedstrijd van dit seizoen. Onze poule is een gecombineerde poule met de 
meiden van Quintus. Wij waren een 

beetje zenuwachtig maar de wedstrijd 
is erg goed gegaan. Stella (van Quin-
tus) is op brug en allround 1ste gewor-

den. Daphne is op sprong 1ste gewor-
den en 2de op balk. Flo is op sprong 

2de geworden en Rita ( van Quintus) 
3e op vloer. Uiteindelijk zijn wij met 

het gehele team 1ste geworden. Het 
was een geslaagde wedstrijd. Op naar 
onze 2de tuco wedstrijd. 

 
Groetjes van Daphne en Flo 

TUCO POULE 3 



 9 

ZALENCOMPETITIE  

2e ronde  
Vandaag vond de tweede ronde van de zalencompetitie plaatst. Vanwege de hoe-

veelheid aanmeldingen van juf Naomi, Renske, Rachel en Jessica hebben wij de 
wedstrijd gesplitst in twee wedstrijden.  
 

Wedstrijd 1 
De eerste wedstrijd begon, vanwege de splitsing, al om 8.30 uur. Wat natuurlijk 

heel vroeg is voor de zondagochtend. In deze wedstrijd streden de meiden van 
niveau 14 en niveau 12 tegen elkaar. Ondanks de vroege ochtend heb ik veel 

mooie oefeningen voorbij zien komen.  
 

Uitslag wedstrijd 1  

 
 

Wedstrijd 2  

Nadat de eerste wedstrijd was afgelopen kon de tweede ronde gaan beginnen. In 
deze ronde deden de meiden mee in niveau 15 en 13. Ook in deze ronde zijn er 
goede oefeningen geturnd en zijn er meerdere medailles verdiend.  
 

Uitslag wedstrijd 2 

 

6-7 jaar Niveau 14 

1e plaats Lily Harmanus 51.90 

2e plaats Marit Vos 51.25 

8-9 jaar Niveau 14 

1e plaats Lotte Wittekamp 51.60 

2e plaats Gwen Hamstra 51.40 

3e plaats Maud Wittekamp 50.80 

4e plaats Zunaira 50.00 

8-9 jaar Niveau 12 

1e plaats Stacey Kuiper 48.95 

10-11 jaar Niveau 12 

2e plaats Carolina Gaba 46.30 

6-7 jaar Niveau 15 

1e plaats Nadia Kleijnhans 52.35 

2e plaats Stella Mans 51.80 

3e plaats Yara al Samaraiy 50.95 

8-9 jaar Niveau 13 

1e plaats Sanne Heidenrich 51.35 

2e plaats Charissa Planken 50.10 

3e plaats Zia Sadal 47.65 

6-7 jaar Niveau 13 

1e plaats Carmen Kortekaas 49.20 

10-11 jaar Niveau 13 

1e plaats Nelly 46.65 
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2e ronde  
 

Wedstrijd 3 
Na alweer drie verschillende wedstrijden was het eindelijk zover voor de meisjes 

van Juf Rachel, Juf Ilse en juf Cindy, ze moesten best even wachten omdat de 
wedstrijden voor ons waren uitgelopen. Het was een spannende wedstrijd, want 
alle meiden wilden graag voor hun juf winnen, en daarnaast ook voor zichzelf. We 

hebben prachtige oefeningen voorbij zien komen, de ene nog netter en strakker 
dan de ander.  

Helaas was juf Rachel ziek, maar haar meiden hebben hun uiterste best gedaan. 
Juf Rachel is gelukkig weer helemaal beter geworden.  

 
Wat super leuk dat jullie er allemaal waren, vond je het ook leuk?  
 

 
 

 

 

 
Wedstrijd 4 

Met wat uitloop begon dan ook de laatste wedstrijd van de tweede ronde van de 
zalencompetitie. Het was de beurt aan de jongens van Meester Thierry en de 
meisjes van de tweede les van Juf Ilse. Er waren weinig kinderen in deze wed-

strijd, dus hoewel we wat later begonnen, gingen de rondes redelijk snel. De jon-
gens van Thierry turnen op een ander toestel, in plaats van de balk turnen zij op 

de gelijke brug. Voor de meisjes leuk om te zien hoe je dat nou eigenlijk aan moet 
pakken.  
Na vier toestellen was het tijd voor de prijsuitreiking. Op de volgende pagina een 

overzicht van de winnaars.  

Niveau Medaille winnaars 

6-7 jaar 14 1 Chanel Bhadai 
2 Esmee Mets 

3 Sofia Aksoy 

8-9 jaar 14 1 Tsion Mengistu 

2 Franchesa 

3 Tatika Brouwer 

3 Belle van Nouhuys 

8-9 jaar 13 2 Marit Garibo 

10-11 jaar 13 1 Eponine de Beer 

2 Danique Koper 

ZALENCOMPETITIE  

Schrijf dan 17 april in je agenda: dan zijn de  
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN in Overbosch. 
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Niveau Medaille winnaars 

Jongens   

6-7 jaar 15 1 Finn 

10-11 jaar 14 3 Kevin 

10-11 jaar 13 2 Jaymie 

14-15 jaar 11 1 Julian Sjambar 

Meisjes   

10-11 jaar 13 2 Puck Koning 

10-11 jaar 11 2 Elfi Plas 

12 + 11 3 Julia Keukens 

ZALENCOMPETITIE  

2e ronde  
Wedstrijd 4 

2e ronde  
 

Wedstrijd 5 
Deze ronde was een hele spannende strijd tussen de tweede lessen van juf Na-
omi, juf Rachel, juf Jessica en juf Renske. En jeetje wat was het spannend, het 
verschil tussen de winnaar en de tweede plaats was namelijk maar 2 punten! 2 
punten over 5 dames over 4 toestellen betekent eigenlijk per oefening maar een 
verschil van 0,10 punten per oefening! 

Gelukkig deze wedstrijd weer hele mooie oefeningen gezien, daar wordt elke 
trainster blij van! En hopelijk is dit gevoel hetzelfde voor alle dames die zelf heb-
ben meegedaan en natuurlijk het publiek die elke wedstrijd weer klaar zitten om 
hun dochter, kleindochter, nichtje, vriendin, klasgenoot te steunen. Bedankt daar-
voor! 

De wedstrijd is uiteindelijk gewonnen door de tweede les van juf Renske, het to-
tale zalentotaal kan je al op onze site bekijken! Alle winnaressen van harte gefeli-
citeerd en hopelijk allemaal tot op de onderlinge wedstrijden! 

 

Groetjes  
De juffen  

10/11 jaar niveau 13 
Romy van Rijn: 50.35 
Julia Brederode: 47.4 

8/9 jaar niveau 12 Alisha Orie: 48.3 

10/11 jaar niveau 12 Dana Selier: 47.45 

12/13 jaar niveau 12 
Chimene Marks: 48.8 
Joyce Hamstra: 49.95 

12/13 jaar niveau 11 Yasmina: 48.55 

9/13 jaar niveau 10 Anika Chavrakova: 50.75 

14+ jaar niveau 11/10 
Martine Doldersum: 50.9 
Priyanka Thakoerdat: 49.55 
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Zaterdag 6 februari was het dan 
zover, de turnhal training voor de 

recreatie!  
En wat kan je daar veel doen zeg!  

 
Omdat de turnhal zo groot is heeft 
Donar twee trainingen kunnen ver-

zorgen voor 2 keer 50 kinderen!  
 

Als eerste mochten de dames on-
der de 10jaar en de jongens ko-

men turnen, en hoe! Ik heb kop-
rollen op de balk gezien en salto’s 
van de brug af! En dan ook nog 

eens die super knappe radslagen, arabier en zelfs een paar flikflakken op de 
vloer! Maar toch was de favoriet, denk ik, de grote trampoline in de valkuil!  

Spannend zeg, helemaal zelf de salto maken en dan ineens overal om je heen van 
die zachte blokken die je op vangen. Heerlijk, met muziek door de speakers de 
leukste sport in de wereld doen.  

 
Na deze training had de leiding heel kort om even op adem te komen, want toen 

kwamen de dames die ouder zijn dan 10 jaar. En ook hier weer onwijs mooie ele-
menten gezien! Heel leuk om te zien dat de dames echt gebruikt maakte van de 
middelen die er waren. Keihard oefenen op die salto voorover, salto van de brug 

af, radslag op balk, salto van de balk en arabier salto de bak in. Ik was een hele 
trotse en tevreden trainster! 

 
Mijn groepje heeft in ieder geval onwijs hard getraind en heel hard gelachen,  
 

 
en hopelijk zijn ze er allemaal 

weer bij als we 21-05-2016 
nog een keer gaan!  

Zet de datum alvast in je 
agenda! 
 

Groetjes,  
Juf Renske 

 

TURNHALTRAINING  
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NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!  

Allemaal héél veel plezier bij Donar  

Lana  Willemstijn 

Aurora  Zwiers 

Fienne van der Zwan 

Essi  Oksanen 

Kaina  Lampe 

Ceren  Kahraman 

Yara  Al-Samarauy 

Vajen van der Kaaden 

Jill  Swärtz 

Natalia  Liberda 

Pleunie van den Dobbelsteen 

Kiki van den Dobbelsteen 

Safae  Akhannich 

Stacey  Kok 

Kishendro  Babel 

Sophia-Marie  Ambrosch 

Sarah-Scarlett  Ambrosch 

Hajar  Sat 

Hiba  Sat 

Anna  Goedhart 

Hatic  Özturk 

Sümeyye  Özturk 

Yasmine  Aknouch 

Sophia  You 

Cristal  You 

Yaimi-Yu  Chen 

Yuki  Chen 

Ming Zhi  Ke 

Nina  Niggebrugge 

Karina  Kuznecova 

Gisèle  Lee 

Sama  Aboushahin 

Tamara  Ahmed 

Isabella  Binnens 

Angelina  Tompul 

Noelia  Bido Armengol 

Volkan  Yavuz 

Jahlaya  Geldorp 

Rashel  Janga 

Nihad  Kourfi 

Oumaima  El Azzouti 

Youssra  Mezyayar 

Rania  Aknouch 

Patryoja  Gronostajska 

Gabriella  Gronostajska 

Alara  Alkan 

NL Doet; zaterdag 12 maart 2016 
 

Deze dag doet Donar mee aan de actie NL doet van het 
Oranje Fonds. Op deze dag kunnen bedrijven, instellingen 

en verenigingen een klus aanmelden waarvoor zich beken-
de en onbekende vrijwilligers kunnen aanmelden 
 

Wij willen deze dag in de zaal het een en ander repareren, 
schoonmaken en in de tuin aan de slag. Dussssss zoeken wij nog wat hulp;  

handige vaders, schone moeders, gezellige kids en  
mensen met groene vingers...........  

er zijn veel diverse dingen te doen dus alle hulp is welkom 
 
We starten rond 9.00u en het duurt tot ongeveer 16.00u.  

Tussendoor verzorgen wij een lunch zodat jullie bij kunnen komen van het klussen 
 

Meld je alsjeblieft aan als je ons denkt te kunnen helpen, want we zijn trots op het 
feit dat we een eigen zaal hebben maar moeten hier dus ook regelmatig onderhoud 
aan doen.  
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Ilayda  Uguz 1-mrt 

Jasmijn van der Zwart 3-mrt 

Dunya Morabit 4-mrt 

Lucas Hendriks 6-mrt 

Cynthia De L' Orme 7-mrt 

Imane Hajji 7-mrt 

Habiba Gomma 7-mrt 

Faziela Rehman 9-mrt 

Sumayya Rehman 9-mrt 

Lieke Bosch 10-mrt 

Julia de Ponti 10-mrt 

Uma van der Puye 11-mrt 

Amber van Noort 11-mrt 

Jasmine Bouwens 11-mrt 

Jet Verkoren 12-mrt 

Daphne Vestjens 13-mrt 

Thomas de Jong 14-mrt 

Lana Willemstijn 18-mrt 

Kyra van der Klugt 18-mrt 

Dishanyra Suja 18-mrt 

Nienke Wennekes 18-mrt 

Bruno Wennekes 18-mrt 

Nina Niggebrugge 19-mrt 

Romy-Sophie Marijt 19-mrt 

Noahnia Kleinmoedig 19-mrt 

Fatma Belen 20-mrt 

Lorena Severien 20-mrt 

Sheyara Krishna 21-mrt 

Anna Andrés Wörz 22-mrt 

Christina Schuijer 22-mrt 

Katiya Kottam 23-mrt 

Janneke Stratmann 27-mrt 

Rosa Waters 30-mrt 

Maira Holthausen 31-mrt 

Isabella van Ham 1-apr 

Eponine de Beer 2-apr 

Elora Winnink 2-apr 

Mara Winnink 2-apr 

Merel Smeets 4-apr 

Kyara Schuil 4-apr 

Claire Elise van der Toorn 6-apr 

Kealan Vill 7-apr 

Leyla Ayan 8-apr 

Allae Taib 10-apr 

Vera de Groot 11-apr 

Khadijah Pattisahusiwa 12-apr 

Casper de Beus 13-apr 

Carmen Kortekaas 13-apr 

Lisa Gundlach 14-apr 

Vickey Regales 15-apr 

Dunya Vos 17-apr 

Rachel Harteveld 17-apr 

Merien Mohammedi 18-apr 

Isabel den Dulk 19-apr 

Julia Jedrzejowska 20-apr 

Amber vd Berg 23-apr 

Lily Harmanus 24-apr 

Stacey Kok 24-apr 

Macy Roelands 25-apr 

Ronja Kollmer 26-apr 

Esmeralda Maris 26-apr 

Yanna Simons 26-apr 

Isabel Beije 27-apr 

Tanisha Prins 28-apr 
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SCANNEN VAN OOIEVAARSPAS 
 

Om uw vergoeding te blijven ontvangen voor het turnen van uw zoon/dochter is 
het noodzakelijk om uw pas bij de vereniging te laten scannen. 

 
Dit moet iedere 3 maanden (kwartaal) gebeuren.  
 

We kiezen er nu voor om wat later in het kwartaal te scannen waardoor eventuele 
nieuwe leden ook de kans krijgen om de pas te laten scannen. Hierdoor zit er tus-

sen het 1e en 2e kwartaal een langere tijd. 
 

Wij bieden u voor de rest van het jaar 2016 de mogelijkheid om uw pas te laten 
scannen op de Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende dagen: 

Wij verzoeken u om op een van deze dagen uw pas te laten scannen.  

Indien u hier geen gehoor aan geeft zal de vergoeding helaas stopgezet moeten 
worden. Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om op een van deze dagen te ko-
men laat dit dan tijdig via de mail weten aan het bestuur zodat er naar een oplos-

sing gezocht kan worden. Op de dag zelf of na de scandagen mailen heeft geen zin 
dan is het helaas te laat en zal u een acceptgiro ontvangen voor het volledige be-

drag van de contributie.  
 

Emaildadres: esmerandahandana@donargym.nl 
 

In het laatste krantje van 2016 zullen de data van 2017 vermeld worden. 
 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 
 

 

Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden? 

 

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door schriftelijk op te  
zeggen bij het ledensecretariaat en wel 30 dagen voor het begin van het nieuwe 
kwartaal.  
Adres: Volendamlaan 865/5 2546 CD Den Haag.  
Als schriftelijke opzegging geldt ook de opzegging per e-mail:  
ledensecretariaat@donargym.nl    
 
Mondelinge of telefonische opzeggingen aan andere personen, bestuursleden of 
aan de leiding zijn niet geldig.  

2e kwartaal 3e kwartaal  4e kwartaal 

Vrijdag 10 juni 
17.45 – 19.30 uur 

Vrijdag 23 september  
17.45 - 19.30 uur 

Vrijdag 9 december  
17.45 - 19.30 uur 

Zaterdag 11 juni  
9.15 – 11.00 uur 

Zaterdag 24 september 
9.15 - 11.00 uur  

Zaterdag 10 december  
9.15 tot 11.00 uur 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
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5 mrt Rayonwedstrijd  Pupil2+Jeugd1 D1 / Jeugd2 4e divisie 

12 mrt NL Doet 

12 mrt Rayonwedstrijd  Junior en Senior 4e + 5e divisie 

19 maart TuCo Poule 3 

19 maart Districtfinale N + 3e divisie 

26 maart TuCo Poule 5 

1 april Algemene LedenVergadering 

2 april Rayonwedstrijd Instap + Pupil1 D1 / Jeugd2 5e divisie 

9 april TuCo Poule 3 

9 april Rayonwedstrijd Instap-Pupil2 D2 

9+10 april 1/2 finale NK 

16 april TuCo Poule 2 

16 april Rayonwedstrijd Jeugd1 D2 

17 april Onderlinge Wedstrijden 

FOTO GEVONDEN OP FACEBOOK  

IN HET VOLGENDE KRANTJE  EEN ANDERE FOTO VAN FACEBOOK  

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN 


