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WIJ ZOEKEN  
 

Mensen met technisch inzicht  
en/of verstand van gebouwen/

bouwen 
 

Al jaren hebben wij ideeën over de 
(her)inrichting van de zaal aan de  

Renswoudelaan, maar het ontbreekt 
ons aan technische kennis over  

wat wel en niet mogelijk is. 
Daarom zijn we op zoek naar  

aannemers, architecten, bouwkundig  
ingenieurs en ieder ander die met ons 

mee wil denken over de mogelijkheden. 
 

Het gaat om 1 of 2 keer brainstormen 
met zijn allen om daarna met een select 
groepje de mogelijkheden verder uit te 

werken. 
 

Dus ben of ken je iemand die met  
zijn/haar vakkundige kennis onze  

vereniging wil helpen...... 
 

meld je aan via jufsaskia@donargym.nl 

Colofon:        
Gymnastiekvereniging Donar  
    
Renswoudelaan 47 
2546 XE Den Haag  
www.donargym.nl 
e-mail: info@donargym.nl 
 
redactieadres en advertenties:  
jokewiersma@gmail.com     
Oplage ca. 500.  
 
 
Drukker: Smiet Office  
 
Volg Donar ook op facebook     
 
               en op Instagram 
 
Zie voor mededelingen, foto’s,  
verslagen, 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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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Aan alle (Ere)leden, leiding, donateurs en ouders van onze jeugdleden:  
 

Het bestuur van Donar nodigt u hierbij uit voor de  
 

114e Algemene ledenvergadering  
 

op vrijdag 6 april 2018.  
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. 24 maart 2017 

5. Jaarverslagen 2017 van: 

 Secretariaat,  

 Penningmeester/Kascommissie en  

 Technische Commissie 

6. Begroting 2018 

7. Werkplan Technische Commissie 

8. Bestuursverkiezingen   

Zoals inmiddels wel bekend heeft onze Voorzitter Kathy Hochlaf per direct 

haar werkzaamheden neergelegd wegens privé omstandigheden.  

Daarnaast heeft Edwin Oort  aangegeven in het komende seizoen graag 

zijn penningmeesterschap over te willen dragen aan een nieuwe opvolger. 

Aanmeldingen c.q. voorstellen voor de penningmeester functie of Voorzit-

tersfunctie dienen schriftelijk of per e-mail voor 26 maart bij het bestuur 

binnen te zijn. 

9. Jubilea,uitreiking bekers en onderscheidingen 

10. Verkiezing kascommissie 

11. Rondvraag 

12. 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.  
 

Graag tot 6 april !  
Het bestuur . 

mailto:bestuur@donargym.nl
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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.  
 
Wij bieden u voor het jaar 2018 de mogelijkheid om uw pas te laten scannen op de 
Renswoudelaan 47 te Den Haag op de volgende dagen: 
 
 
 
 
 

 

 

Wij verzoeken u om op 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 één 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.  
 
Emailadres: ledensecretariaat@donargym.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 

Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden? 
 
Het opzeggen van het lidmaatschap is alléén mogelijk door  
schriftelijk  
op te zeggen bij het ledensecretariaat, en wel  
30 dagen voor het begin van het nieuwe kwartaal.  
 
Adres: Volendamlaan 865 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 

Maandag  
11 juni 
17.30 — 

19.30 uur 

Maandag  
3 september 

17.30 — 
19.30 uur 

Maandag  
3 december 

17.30 — 
19.30 uur 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl


 5 

TURNHALTRAINING RECREATIE  

Zondag 21 januari waren er weer trainingen in de turnhal voor de recreatieleden 
en de voorselectie. Heel erg veel van jullie hadden zich opgegeven, hartstikke leuk! 

Bij beide trainingen werden de jongens en meiden in vijf groepen verdeeld, elke 
groep begon bij een ander toestel: de balken, de trampolines, de schuimblokken-
bak, de bruggen/rekstok/ringen of de grote verende vloer. Elk groepje rouleerde 
langs al deze toestellen. Na deze vijf rondes was er ook tijd waarin iedereen zelf 
mocht kiezen waar ze heen gingen, dat vindt iedereen altijd heel erg leuk, want 
dan kan je nog een keertje langs je favoriete toestellen. 
Verder was deze dag ook speciaal, omdat juf Rachel jarig was! We hebben met z’n 
allen gezongen en juf Rachel had voor iedereen een kleine traktatie meegenomen. 
Zo kwam er een feestelijk einde aan een leuke sportieve dag. 

 

Groetjes, 
Juf Merel 

PLAATSINGSWEDSTRIJDEN 3E DIVISIE 

Lily (Instap N3) 

Op 20 januari had Lily haar 2e plaatsingswedstrijd, de 1e wedstrijd 
was goed gegaan maar ze had nog veel verbeterpuntjes om deze 
wedstrijd goed te doen. Dit is zeker gelukt Lily heeft hele mooie oe-
feningen laten zien en is zelfs 5e geworden op sprong met een 
13,450.  
 

Stacey en Isabel (Pupil 1 N3) 
Stacey en Isabel turnen dit seizoen voor het eerst in de N3 en 
waren best zenuwachtig voor hun wedstrijd. Ondanks de zenu-
wen hebben ze allebei de plaatsingswedstrijden super goed ge-
turnd. De eerste wedstrijd was Isabel 5e op brug en vloer en zelfs 
3e op sprong! Zij heeft zich hiermee geplaatst voor de toestelfina-
le sprong en staat 1e reserve voor de Districtsfinale. Bij Stacey 
ging de eerste wedstrijd goed, maar de 2e ging nog beter, zij 
werd 5e op balk met een super hoge score van 13.067. 
 
Julia, Melanie, Kalay, Marlies en Noemi (Jeugd 2 N3) 

 Deze 5 meiden zitten al een tijdje in de N3 en hebben deze wedstrijden weer to-
taal bewezen dat ze hier thuis horen! Melanie is altijd erg zenuwachtig voor alle 
toestellen maar ondanks alle zenuwen had zij de eerste wedstrijd een 10.20 op 
balk en werd hier 5e mee! Kalay heeft ook super goede wedstrijden geturnd en 
werd de eerste wedstrijd 4e op sprong met een 13.225! Julia is dit seizoen nieuw  

Lees verder op pagina 6 
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ZALENCOMPETITIE 1E RONDE 

bij Donar maar kon meteen wennen aan de omgeving en de 
gezellige meiden en heeft goede wedstrijden geturnd, vooral de 2e wedstrijd 
waar zij 4e werd op balk met een 10.75! Noemi is altijd super zenuwachtig voor 
alle wedstrijden, maar dit is nergens voor nodig zij werd de eerste wedstrijd 5e 
op brug, 2e op vloer, 1e op sprong en 4e all round! Hiermee is zij geplaatst voor 
de districtsfinale en voor de toestelfinale sprong. Marlies had zich de eerste wed-
strijd ingehouden maar de 2e wedstrijd is super gegaan, ze werd 3e op brug, 1e 
op sprong en ook 4e all round! Hiermee is ook zij geplaatst voor de districtsfinale 
en de toestelfinale sprong.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lana (Jeugd 1 N4) 
Voor de eerste plaatsingswedstrijd was Lana een beetje zenuwach-
tig, maar turnde erg strak. Op vloer liet ze een mooie oefening zien 
inclusief alle moeilijke pasjes! Op sprong werd Lana 5e (cijfer: 
12,275) met 2 mooie overslagen met goede landingen. Balk was 
iets lastiger, maar ook hier liet Lana zien hoe netjes ze kan tur-
nen. Lana deed een hele mooie brugoefening en kreeg hiervoor een 
11,000.  
Met een totaalscore van 41,958, haalde Lana een mooie 11e plek. 
Ze had na de eerste wedstrijd doelen voor zichzelf opgesteld, alle 
cijfers moesten hoger dan een 11 zijn en ze moest in de top 10 ein-
digen. En deze doelen zijn behaald! 

Vervolg van pagina 5 

De eerste rondes van de zalencompetitie zijn geweest.  
Op dinsdag 30 januari was er een ronde in de Marie Andriessenstraat bij juf Me-
rel, waar de lessen van juf Rachel op bezoek kwamen. In de eerste wedstrijd turn-
den de meisjes van 6 t/m 9 jaar tegen elkaar en in de tweede wedstrijd de meiden 
van 10 t/m 15 jaar. Van veel meiden waren papa’s en mama’s meegekomen om te 
komen kijken, en van sommigen zelfs de opa’s en oma’s, heel gezellig. De eerste 
wedstrijd liep een beetje uit, waardoor de tweede wedstrijd iets later begon en ook  

Lees verder op pagina 7 
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uit liep. De prijsuitreikingen waren beiden spannend, alle meiden 
hadden erg hun best gedaan. Als we naar het zalentotaal van deze wedstrijden kij-
ken, heeft de les van juf Rachel gewonnen, gefeliciteerd! Ik wil nog een keertje de 
ouders die bij deze wedstrijden geholpen hebben door bijvoorbeeld diploma’s te 
schrijven en bij de telcommissie te zitten, erg bedanken. Iedereen heeft hard zijn 
best gedaan en het waren twee leuke wedstrijden!  
 
Groetjes juf Merel. 

Vervolg van pagina 6 

Woensdag 31 januari was het zover, de eerste ronde van de zalencompetitie 
voor de kinderen van Juf Ilse, Demi en Renske. In de les is er heel veel geoefend 
om op deze dag aan de jury, maar nog belangrijker aan papa, mama, opa, oma, 
vriendjes, vriendinnetjes, te laten zien wat de kinderen allemaal kunnen. Voor juf 
Demi was deze zalencompetitie de eerste all-around wedstrijd sinds ze een eigen 
les heeft, maar ze heeft het super knap gedaan! Tijdens de wedstrijd werden naast 
hele knappe oefeningen ook gezellig spelletjes gedaan en er was muziek op de 
achtergrond waardoor je zelfs sommige kinderen een beetje zag dansen.  
Ik vond het een hele gezellige wedstrijd, en ook super leuk dat we zoveel publiek 
hadden! Je kon aan de meiden zien dat ze hartstikke hun best hebben gedaan met 
het oefenen tijdens de turnles en thuis om de oefenstof uit hun hoofd te leren. Ik 
vind alle meiden die mee hebben gedaan toppers, en onderstaande meiden konden 
zelfs een medaille mee naar huis nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle medaille winnaars van harte gefeliciteerd, en alle andere deelnemers ontzet-
tend knap gedaan. De juffen en de papa’s en mama’s zijn hartstikke trots op jullie. 
We vinden het heel knap dat jullie zulke mooie oefeningen laten zien op de wed-
strijd.  
De uitslag van de zalencompetitie en de huidige plek in het klassement  
vinden jullie verder in het krantje! 
Veel liefs, Ilse, Renske en Demi.  

 
 

Lessen 1   Lessen 2   

6-7 jaar N15. Zilver: Yade Kuru 10-11 jaar N13 Zilver: Emma Prgin 

6-7 jaar N14. Goud: Shijla Hodzic 10-11 jaar N12 Goud: Belle van Nouhuys 

8-9 jaar N14. Goud: Lucia Vergeer 
Zilver: Tessa de Bruin 

10-11 jaar N11 Zilver: Roumaissa van der 
Staanhoven 

8-9 jaar N13. Goud: Hivda Genc 12-13 jaar N12 Goud: Minou Jutte 
Zilver: Safae Slimani 
Brons: Jullyandra Ernestina 

8-9 jaar N12. Zilver: Josabina Emmink 12-13 jaar N11 Goud: Ming Shi Ke 

10-11 jaar N13. Goud: Kacy Egberts 
Zilver: Mervi van Schaik 

12-13 jaar N10 Zilver: Dana Selier 

10-11 jaar N12. Goud: Senna Hodzic 14-15 jaar N11 Zilver: Asja Turohan 

    16+ N10 Zilver: Charon Nieuwpoort 

    16+ N9 Brons: Martine Doldersum 
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ZALENCOMPETITIE 1E RONDE VERVOLG 

DE HAWAI—VALENTIJNSDISCO ! 

Op vrijdag 2 februari was voor de meisjes van de lessen van juf Amber en juf 
Anchella de eerste wedstrijd van de zalencompetitie. Ook waren hier de jongens 
van juf Cindy aanwezig. 
De avond was verdeeld in twee wedstijden, eerst de 
meisjes van juf Amber en de eerste les van juf Anchella. 
Er zijn mooie sprongen gemaakt, met een even zo mooie 
glimlach. De les van juf Amber haalde uiteindelijk de 
hoogste score van die wedstrijd. 
Bij de tweede wedstrijd waren de tweede les van juf An-
chella en de lessen van juf Cindy aan de beurt. Voor een 
hoop jongens was dit ook de eerste wedstrijd waarbij zij 
meededen. Zelfs de jury kon niet altijd serieus blijven met 
de humor van de kinderen op de wedstrijd. Al met al 
haalde de tweede les van juf Cindy hierbij de hoogste 
score, met minder dan 4 punten verschil met de tweede 
plaats. 
 
Groetjes, juf Cindy 

Op zaterdag 10 februari was het dan zover. De 
Hawai-valentijnsdisco! En wat was er een enorme 
opkomst. 
Als eerste zijn we begonnen met een kleuter-
uurtje. Wat was dat gezellig zeg. Ongeveer 15 kin-
deren hebben lekker staan dansen op K3, kabou-
terplop enz. Voor sommige was het best even een 
beetje spannend maar aan het einde van het uur-
tje gingen de heupjes los. Tussendoor even lekker 
wat drinken, even op de foto en chippie. En voor 
je het weet zijn de papa's en mama's er weer om 

de kinderen op te halen. 
 
Het tweede deel was een klein stukje drukker. Ongeveer 100 kinderen hebben de 
disco bezocht. Er werd gezellig gedanst, gekletst en vooral veel gelachen. Heb ik al 
gezegd dat er ook veel gelachen werd? 
De kinderen konden hun muziekkeuze doorgeven en zo was er voor iedereen wel 
een passend nummer.  
 
Wij vonden het erg gezellig en hopen dat we volgend jaar weer een gezellige disco 
kunnen houden! 

 
Groetjes  

 
Martha  

en  
Kasandra 
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AEROBICS ETENTJE 2017 

NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!  

Allemaal héél veel plezier bij Donar  

Hajar  Afkir 

Lila Yasmin  Aharchi 

Ryshenna  Ajodhia 

Anastasia  Alexa 

Antonia  Alexe 

Reda  Bartal 

Lola Mae  Bonten 

Joey de Bruin 

Zainab  Busabool 

Ishara  Chaitram 

Daphne  Chappin 

Lena van Doorn 

Timur  Durmushev 

Skye  Farhaoui 

Nova  Fens 

Kyra  Guerrero Guillen 

Dencha  Hersilia 

Sheijla  Hodzic 

Kelsey de Korver 

Declan  Lagendijk 

Esmeranda  Moekoet 

Daymain  Moekoet 

Meryem  Moustapha 

Dilaisha  Ori 

Shemara  Pengel 

Anna-Brigitte  Raats 

Keysharah  Roshanali 

Aimée  Schippers 

Anna  Tekeste 

Maja  Varadi 

Rishalie van Varsseveld 

Luaman  Vreugd 

Ieva  Zilyte 

Iedere woensdagavond wordt er door dames in de leeftijd 30 tot 80 jaar (ja jullie 
lezen het goed) in de gymzaal van de Renswoudelaan heel fanatiek aerobics ge-
daan. Onze juf Loes heeft goede muziek in haar assortiment met een hoog ritme. 
Hoe komt het dat zo'n 25 vrouwen iedere woensdagavond met veel plezier bij el-
kaar komen om een uur lang lekker te bewegen, veel lachen en zich in het zweet 
werken? Wat bindt ons allemaal? Iedere keer verrast Loes ons met nieuwe stap-
pen, bewegingen en opzwepende muziek. Soms valt er iemand af maar er komen 
ook nieuwe dames bij. We delen leed maar ook heel veel lief met elkaar. Een keer 
per jaar gaan we uit eten. Loes zorgt voor een locatie en leidt alles in goede ba-
nen. Dit jaar gingen we met 20 dames naar het ROC Mondriaan in Den Haag, jon-
ge mensen die een opleiding volgen voor hotel en restaurant. Heerlijk gegeten, 
goede bediening en natuurlijk met z'n allen op de foto.  

 
Wij zijn gewoon leuk, dat is het, dat bindt ons met elkaar en  

met gymnastiekvereniging Donar.  
Marian Braat 
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Jyro Smees 5 april 

Lola Mae Bonten 5 april 

Sabrina Heijne 6 april 

Gina Blokpoel 7 april 

Kealan Vill 7 april 

Noor Barkat 9 april 

Ot van Kessel 9 april 

Lena van Doorn 10 april 

Vera de Groot 11 april 

Amer Yousif  
Abdulsatar 

12 april 

Carmen Kortekaas 13 april 

Casper de Beus 13 april 

Meryem Kurt 13 april 

Daisha Martha 15 april 

Nikki Lemaire 16 april 

Jaicy Coene 17 april 

Dunya Vos 17 april 

Isabel den Dulk 19 april 

Julia Jedrzejowska 20 april 

Zoey Pesch 21 april 

Lenka Woscikiewicz 22 april 

Roos Verwaard 22 april 

Nisanur Unnu 23 april 

Lily Harmanus 24 april 

Stacey Kok 24 april 

Nikki Wessels 25 april 

Esmeralda Maris 26 april 

Yanna Simons 26 april 

Safae Slimani 27 april 

Tanisha Prins 28 april 

Nova Fens 29 april 

Kristle Mercera 3 maart 

Lamia Taoufik 3 maart 

Britt Thomassen 4 maart 

Inaya Siddique 5 maart 

Dirya Bihari 5 maart 

Noah van Buuren 5 maart 

Maryam Afkir 7 maart 

Owen van Dijk 8 maart 

Marriama Issaka 8 maart 

Saffiya el Fare 8 maart 

Sumayya Rehman 9 maart 

Faziela Rehman 9 maart 

Radhika Dahoe 10 maart 

Roos van der Meijs 10 maart 

Lieke Bosch 10 maart 

Julia de Ponti 10 maart 

Uma van der Puye 11 maart 

Valerie Verbeek 11 maart 

Jayden Kramers 12 maart 

Jet Verkoren 12 maart 

Thomas de Jong 14 maart 

Sheijla Hodzic 16 maart 

Asha van der Burgh 17 maart 

Dishanyra Suja 18 maart 

Lana Willemstijn 18 maart 

Romy-Sophie Marijt 19 maart 

Jareshia  

Moeljoredjo 

19 maart 

Abigail Pinas 19 maart 

Mila Kanselaar 21 maart 

Parisa Nasir 21 maart 

Puja Barendregt 21 maart 

Raydi Trinidad 23 maart 

Me'arrah Duinkerk 23 maart 

Mehak Singh 23 maart 

Melanie Heijne 26 maart 

Liana Axwijk 26 maart 

Maja Malta 29 maart 

Aicha el Fare 30 maart 
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advertenties 

Laan van Meerdervoort 421  
2563 AS Den Haag 

070 345 3414  

https://maps.google.com/?q=Laan+van+Meerdervoort+421,+2563+AS+Den+Haag&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Laan+van+Meerdervoort+421,+2563+AS+Den+Haag&entry=gmail&source=g
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advertenties 

SELECTIE INSTUIF 

Zaterdag 21 april is de  

jaarlijkse instuif van de selectie 

12.00 - 14.30u in de Renswoudelaan 47 

Voor kinderen geboren in 2012 of eerder  

Brief met meer info volgt op de les 
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FOTO GEVONDEN OP DE WEBSITE 

IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO  

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN 

Zaterdag 24 maart    Turnhaltraining voor de recreatie 12.30—16.00 u 

30 maart—2 april  PAASWEEKEND—geen lessen 

Zondag 15 april    Onderlinge wedstrijden Donar  

Zaterdag 21 april  Selectie instuif 12—14.30 uur 

Zaterdag 21 april  KNGU Rayonwedstrijden Jeugd2, Junior en Senior 5e + 6e divisie 

Zondag 22 april  KNGU Rayonwedstrijden Jeugd2, Junior en Senior 5e + 6e divisie 

Vrijdag 27 april  Koningsdag—geen lessen 

28 april—6 mei—  MEIVAKANTIE—geen lessen  

Donderdag 10 mei  HEMELVAARTSDAG—geen lessen 

Maandag 21 mei  PINKSTEREN—geen lessen 


