NIEUWSBRIEF 4

seizoen 2017/2018

De feestdagen zijn achter de rug en de lessen draaien al weer voor de derde week. Het
wedstrijd seizoen is ook in volle gang en de eerste resultaten zijn prima, ga zo door!
Het bestuur wenst jullie allemaal een sportief en gezond 2018!
Marjan Boer, bestuur GV DOS
Belangrijke data

Algemeen: GEZOCHT: WEBSITE BOUWER

Februari
24
Voorjaarsvakantie
(t.m. 4 maart)
Maart
April
Mei
Meivakantie
Juni
23

Oproep leiding voor streetdance!
We zijn op zoek naar een persoon die ons kan
helpen! Hoe we de website het beste neer
kunnen zetten en onderhouden. Onze huidige
website is verouderd en deze willen we graag
vervangen. Nicolet Westrik is degene die vanuit
de vereniging de website zal onderhouden.
Wie heeft verstand van bouwen met Wordpress
en kan met ons meedenken?
Contact: voorzitter@gvdoskampen.nl

Voor uitbreiding van de dansgroep
zijn we op zoek naar een leuke
enthousiaste dansleidster/leider
voor 1 tot 2 uur per week, weet je
iemand of heb je zelf
belangstelling? Mail dan naar
voorzitter@gvdoskampen.nl

Uitvoering GV Dos

Wedstrijden data
Januari
20
TD 2e divisie
Hellendoorn
24
Snerttoernooi
Kampen Wilsum
27
TD 3e divisie N3
jeugd 1 N4
Hengelo

UITVOERING: 23 juni !!!!!!
23 juni laten we een spetterend optreden zien op onze 2 jaarlijkse uitvoering met alle
leden in Sporthal de Reeve.
Zet alvast deze datum in je agenda zodat je erbij bent!
Natuurlijk hebben we ook jullie hulp nodig voor, tijdens, na de uitvoering en bij de
wisseling van toestellen, wie kan er meehelpen? Denk ook aan kassa, BHV, zaalwacht,
EHBO, meehelpen met de toestel opbouw, bij de kinderen zitten, kleedkamers
schoonhouden etc. Voor vragen en aanmelden Alie van Dijk gvdosgym@hotmail.com

Februari
3
5e divisie West D2
Nieuwleusen
3
TD 5e divisie West
& D2 Overijssel
Maart
April
14

Leiding:

Plaatsingswedstrijd:
TD Pre instap &
pre instap Rijssen

Eind november was de 1e plaatsingswedstrijd
voor 7 turnsters. Voor een aantal hun
eerste wedstrijd, dus erg spannend!
Ze hebben goed gepresteerd en
gaan binnenkort naar de 2e
plaatsingswedstrijd. Bekijk de agenda voor de
wedstrijd datums!

Informatie:
Voor ledeninfo kan je
terecht bij Alie van Dijk:
gvdosgym@hotmail.com

Kamperspringtoernooi
De recreatie jongens en meisjes hebben meegedaan aan het Kamperspringtoernooi. Ze
hebben met hun groep gesprongen op 4 onderdelen: trampolinekast, trampoline, kast en
vloer. Hoe goed ze geoefend hebben zag je ook terug in de prijzen die ze gewonnen
hebben. Super gedaan jongens en meisjes!!

Voor ledenadministratie
kan je terecht bij Anita de
Ruiter:
ledenadmgvdos01@outlook.com

Facebook:
Opheffen van het oude
facebook account.
Per 1 januari gaan we
alleen verder met het
GV DOS account.
We hebben het oude
account opgeheven.
Nog geen lid van GV DOS?
Like ons op facebook en
volg GV Dos!!

Plaatsingswedstrijd
Op 5 januari hadden de 3 meisjes:
Sanne, Iris en Keeley hun eerste
wedstrijd in Nieuwleusen. Alle 3
draaiden ze een prima wedstrijd en
Sanne werd zelfs nummer 1!!
Trots zijn we op deze Turnfun
toppertjes.

Kerstbazar:
Op het gezellige kerstbazar van de supports vereniging VV DOS Kampen hebben we geholpen
met de lootjes te verkopen. Altijd gezellig! Met dank aan onderstaande dames op de foto!!

Sinterklaasfeest:

24 november kwam Sinterklaas speciaal naar het Sinterklaashuis voor de kinderen van
GV DOS. Een erg gezellige boel en veel kinderen die hebben genoten van de Pieten, wat
lekkers, knutselen, speurtocht en natuurlijk een cadeautje voor iedereen.
Als bedankje aan de bibliotheek mocht de tumblingbaan bij het Sinterklaashuis gebruikt
worden voor een demo van de meisjes selectie. De meisjes van de selectie hebben
gesprongen en ze konden voor het eerst hun nieuwe trainingspakken aan.

