
 

 

Gymvereniging Dalen  

Jaarverslag seizoen 2015/2016 

Het jaar 2015/2016 was een pittig jaar voor de Gymvereniging Dalen, door minder subsidie, 

hogere kosten en afname van het aantal leden heeft het bestuur moeilijke beslissingen moe-

ten nemen. Gelukkig zijn er vele hoogtepunten geweest, zoals de groei van de streetdance 

groepen en de springgroep, behaalde prijzen bij de turn- en danswedstrijden en de enthou-

siaste kleuters bij de kleuterdans. De activiteitencommissie heeft voor alle leden fantastische 

uitjes en avonden georganiseerd, waar ook veel belangstelling voor was. Het bestuur heeft 

dit jaar afscheid moeten nemen van Janine Jansen en Natasja Bloeming en heeft een oude 

bekende van de vereniging Erna Mazenier mogen begroeten als bestuurslid.  

April 2015 

1 april 2015 is de jaarvergadering van het seizoen 2014-2015 geweest. Tijdens deze verga-

dering werd door enkele leden opbouwende kritiek gegeven over de leiding en lessen van de 

turnselectie/springgroep. Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan met de leiding gespro-

ken. Er is besloten om een enquête op te stellen voor alle leden, zodat iedereen een kans 

krijgt om een reactie te geven. 

Op 12 april werd door GV Dalen i.s.m. TVC uit Coevorden ‘We Can Dance! 2015’ georgani-

seerd. Het was de 3de editie van dit evenement. In 2 uitverkochte voorstellingen deden hon-

derden enthousiaste dansers uit de wijde regio mee aan deze spetterende shows.  

Op 25 april is er een turnwedstrijd geweest in Hoogeveen. Bij de instappers deden mee: Fre-

derieke Segeren, Roos Slomp, Milou Lambers, Maayke Bloeming. Frederieke eindige als 4de, 

Roos als 8ste, Milou als 9de en Maayke als 15de.  

Athalya Knegt presteerde uitmuntend en werd op sprong, balk en vloer 1ste en ging die dag 

met het goud naar huis! Esra Papa kwam uit in pupil 2 en eindigde als 17de.  In jeugd 1 kwa-

men Charell Koel, Ceryl Esschendal en Babette de jonge in actie. Deze turnsters behaalden 

een 5de, 7de en 8ste plaats. In de categorie junior behaalde Linda Hidding een 4de plaats en 

Tara Kroezen eindigde als 9de. 

Mei 2015 



 

 

De jaarlijkse plantenactie is in mei georganiseerd. De planten waren ook dit jaar te koop voor 

€10. Roos Slomp was onze verkoop topper, ze heeft voor meer dan €400 aan planten ver-

kocht. Op zaterdagmorgen kon iedereen de planten ophalen. De opbrengst van de actie was 

€1.897.00 

Op 2 mei zijn de provinciale kampioenschappen RWS A gehouden in Dalen, georganiseerd 

door GV Dalen en TVC. Bij de instappers deden 6 van onze turnsters mee. Frederieke Sege-

ren eindigde als 2 de, Milou Lambers als 4de, Dakota Kuiper als 7de, Lisetotte Kortman als 13de  

en Maayke Bloeming 14de.. Else Brand kwam uit in jeugd 2 en eindigde als 14de. 

Onder alle leden wordt digitaal een enquête verstuurd. Het bestuur wil graag weten hoe er 

over de lessen, leiding en bestuur wordt gedacht en wat de wensen en behoeften van de le-

den zijn.  

Op 4 mei is Gea bevallen van haar prachtige dochter Nikki. Bestuur en leiding gaan op 

kraambezoek. En heel wat meisjes van de vereniging kwamen ook langs om Nikki te bewon-

deren. 

Juni 2015 

Noortje Kroeze heeft aangegeven te willen stoppen met het geven van de streetdance-les-

sen. Esmee Naber en Marieke Ekkelenkamp nemen de lessen van Noortje over. 

Op 6 juni 2015 worden de toestelfinales geturnd in Zuidwolde. Bij de instap behaalde Frede-

rieke Segeren een 11de plaats op de sprong, een 4de plaats op de brug, een 9de plaats op de 

balk, een 4de op de vloer.  Maayke Bloeming behaalde op sprong een  3de   plaats en op de 

brug een 9de  plaats. Dakota Kuiper eindigde als 3de op sprong en als 11de op balk. Liselotte 

Kortman eindigde als 14de op de sprong en als 11de op de balk. Milou Lambers eindigde op 

de balk als 13de.   

In pupil 1 kwam Athalya Knegt uit.  Ze eindigde als 7de op sprong, 12de op brug, 4de op balk 

en 2de op vloer. 

In pupil 2 eindigde Romy de Vries als 9de op vloer. 

In Jeugd 1 behaalde Charell Koel een gouden plak op balk. Op brug werd Charel 9de en 4de 

op vloer. Cheryl Esschendal eindigde als 5de op balk en als 9de op vloer. Babette de Jonge 

behaalde een bronzen medaille op sprong, en werd op brug 13de. Iris Slomp eindigde als 

15de  op sprong en als 16de op vloer.  

In jeugd 2 eindige Else Brand als 13de op brug.  



 

 

In de categorie Junior eindigde Linda Hidding als 4de op sprong, als 10de op balk en als 9de op 

vloer. Tara Kroezen behaalde een gouden plak op sprong ! Ze eindigde als 10de  op brug en 

als 5de op balk. Annemiek Hazelaar eindigde als 5de op sprong, als 11de op brug, als 11de op 

vloer.  

 

Juli 2015 

De laatste lesdag is spectaculaire afgesloten. Voor de  gymgroepen stond de sporthal vol 

met springkussens en een stormbaan. De kids hebben zich die middag helemaal kunnen uit-

leven, om daarna te genieten van de zomervakantie. De leiding had voor de andere groepen 

van de vereniging ook een leuke verrassing in petto, zoals een proeverij van smoothies en 

sapjes met groente chips!  

Augustus 2015 

Tijdens de kindermarkt in Dalen heeft het bestuur zonnebloemen verkocht. Aan het eind van 

de avond waren wij uitverkocht. De totale opbrengt deze avond was € 210,50. 

In de kraam lagen allerlei folders van het lesaanbod van de gymvereniging. De Kangoo 

Jumps konden getest worden. Ook de nieuwe pakjes van de vereniging werden tentoonge-

steld. De streetdance groep Jump High gaf onder leiding van Esmee Naber een spetterend 

optreden op de markt. 

Na de zomervakantie neemt Geke Menzo de ledenadministratie van Janine Jansen over.  

September 2015 

De grote clubactie wordt in september gehouden. De leden van onze vereniging hebben vele 

boekjes verkocht. De totale opbrengst van de grote clubactie is € 1.763,19. Chantal Schuur-

man en Dorian en Madison Knip waren de 3 beste verkopers. Zij ontvingen hiervoor een In-

tertoys bon. 

Het bestuur heeft een brief opgesteld voor de leden met de uitslag van de enquête.  

Voor het nieuwe sportjaar besluit het bestuur om de volgende punten op te pakken: 

- vernieuwen van de website 

- organisatie rondom streetdance   

- meer activiteiten organiseren door de activiteitencommissie 



 

 

Het bestuur kondigt de eerste bezuiniging aan. Er wordt geen les meer aangeboden in va-

kanties i.v.m. sporthalhuur. Wel mogen de leden gebruik maken van ‘Bootcamp’ in de vakan-

ties. De leiding van de turnselectie wordt niet doorbetaald in de vakanties en de contributie 

wordt na jaren verhoogd per 1-1-2016. Vanaf 1-1-2017 wordt de contributie van de turnselec-

tie nogmaals verhoogd, omdat de turnsters de meeste uren afnemen binnen de vereniging 

en daarvoor te weinig contributie betalen in vergelijking met de andere lessen van de gym-

vereniging. 

Op 18 september waren audities voor een selectie groep van streetdance. De selectiegroep 

Get Up! wordt opgericht. 

Oktober 2015 

De activiteitencommissie heeft een zwemmiddag georganiseerd voor de leden van de selec-

tiegroepen. Het was een groot succes in het zwembad Aquarena. 

Na de herfstvakantie is Gea gestart met kleuterdans. Tot aan de kerstvakantie wordt er we-

kelijks aan groep 1 en 2 kleuterdans gegeven. De eerste les waren er 18 enthousiaste kleu-

ters aan het dansen.  

De springroep groeit naar 22 leden. Dit aantal is te groot voor 1 leidster. Hierdoor gaan Gea 

en Hilda samen de springgroep leiden. 

Op 16 oktober heeft de leiding ‘familieturnen’ georganiseerd. Dit viel voor heel wat ouders 

nog niet mee! Na de warming-up moest het eigenlijke werk nog beginnen, maar konden de 

meeste ouders wel een time-out gebruiken. Het was een super geslaagde middag. 

Een aantal dames van onze Bootcamp-groep hebben in oktober meegedaan aan de Cave-

man Challenge in Exloo. Er is een knappe prestatie neergezet en aan het eind zag iedereen 

er erg modderig en voldaan uit. 

Op 31 oktober heeft Gea met haar springselectie deel genomen aan de wedstrijd in Smilde. 

Er is goed gesprongen. De springers waren wat zenuwachtig, maar hebben genoten van de 

wedstrijd. ’s Avonds is er samen met de voetbalvereniging een Halloween tocht georgani-

seerd. Het was leuk, maar ook best spannend! 

November 2015 

Op zaterdag 7 november was het mogelijk om met de gymvereniging naar het Turngala in 

Leek te gaan. Er hadden zich een aantal turnsters met ouders aangemeld. Eerst konden de 



 

 

meiden zelf nog oefenen op het beweegplein. Daarna hebben we met z’n allen genoten van 

een prachtige show. 

In november doet de GV mee met de acties van Shell Coevorden. De getankte liters kunnen 

geschonken worden aan verenigingen. De vereniging hoopt hierdoor een mooi bedrag bij el-

kaar te kunnen sparen. 

December 2015 

Op 4 december is er ‘pietengym’ geweest. Er waren van allerlei spelletjes en oefeningen te 

doen. Ook waren er genoeg pepernoten voor alle hulppietjes! 

Het bestuur heeft in december een ‘kniepertiesactie’ gehouden om op deze manier een 

nieuwe website te realiseren. Dat hebben wij geweten! Met man en macht heeft het bestuur, 

leiding en extra vrijwilligers 8000 (!) kniepertjes gebakken. Een super prestatie! Deze actie 

heeft ons ruim €1000 opgeleverd. Die nieuwe website gaat er dus komen! 

Op 18 december heeft de kleine en grote turnselectie getraind in Klazienaveen. Helaas is er 

geen valkuil meer aanwezig, maar er is fanatiek getraind op alle toestellen die er wel be-

schikbaar waren. 

Januari 2016 

Na de kerstvakantie gaan we in januari weer van start. 

Zaterdag 9 januari hebben 9 turnsters van Gymvereniging Dalen deelgenomen aan een turn-

wedstrijd in de sporthal van Zuidwolde, die werd georganiseerd door DOS. 

In de eerste wedstrijd waren Hanne, Mila, Madison, Linn, Myrthe, Lieke en Lynn aan de 

beurt. Voor deze meiden was dit de allereerste turnwedstrijd.  

Mila Drogt heeft een gouden medaille in de wacht gesleept. Myrthe Meppelink eindigde als    

7 de. Daarna volgden Lieke Welink als 13de, Madison Knip als 18de  Hanne Eijsink als 19de 

,Linn Grummel als 21ste en Lynn Cremer als 23ste . Charella Eising heeft zich helaas af moe-

ten melden voor haar eerste wedstrijd wegens  ziekte. 

Annemiek Hazelaar turnde in de categorie Senior in de 4de  divisie en behaalde een mooie 

4de  plaats. Else Brand turnde in de categorie Senior in de 3de divisie en behaalde een 16de 

plaats. 

Februari  2016 



 

 

Op 1 februari werd bekend gemaakt dat de GV Dalen samen met in2dance uit Coevorden 

winnaar is geworden van de actie “De Kamst tas voor de clubkas” De opbrengst van de plas-

tic tassen wordt verdeeld onder de winnende sportverenigingen.  

Op 2 februari viel de vereniging opnieuw in de prijzen tijdens de turnwedstrijd in Hollansche-

veld. Bij de Pupillen 1 won Roos Slomp goud en Frederieke Segeren ging met zilver naar 

huis. Dakota Kuiper werd 4de . Milou Lambers eindigde als 7de en Liselotte Kortman als 9de.  

Athalya Knegt turnde bij de Pupillen 2 een uitstekende wedstrijd en won de gouden plak! 

In de categorie Jeugd 2 kwamen drie turnsters uit. Charel Koel werd 6de, Babette de Jonge 

10de  en Ceryl Esschendal 13de .  

Bij de Junioren hebben Nadieh Vlasma en Else Brand de vereniging vertegenwoordigd. Na-

dieh Vlasma eindigde als 10de. Else Brand heeft buiten mededinging een prima wedstrijd ge-

turnd.  

Op 6 februari organiseert de activiteitencommissie samen met de voetbalvereniging een car-

navalsbingo voor de jeugdleden. Alle leden mochten verkleed komen en iedereen had na af-

loop een prijsje. Het was een zeer geslaagde middag en avond. 

Mila Drogt pakt op 20 februari op de Provinciaal Kampioenschappen in Vries een bronzen 

medaille. In deze categorie werd Lynn Cremer 10de, Myrthe Meppelink 13de, Linn Grummel 

14de  Lieke Welink 15de, Hanne Eijsink 16de, Charella Eising 18de en Madison Knip eindigde 

als 19de.  

Annemiek Hazelaar kwam uit in de categorie Senior. Annemiek turnde een prima wedstrijd 

en eindigde als 3de .Vol trots werd brons meegenomen naar Dalen.  

Op 21 februari heeft de streetdance groep Express meegedaan aan een wedstrijd in Woer-

den. De meiden hebben het goed gedaan, weer een ervaring rijker. 

Maart 2016 

In de voorjaarsvakantie heeft de turnselectie op uitnodiging van Gymvereniging Gramsber-

gen samen geturnd in de turnhal in Hardenberg. Het was een gezellige middag met de mei-

den uit Gramsbergen.  

Vanaf 10 maart start Gea opnieuw met een blok kleuterdans. Ook dit blok was er veel be-

langstelling en is er fanatiek gedanst op o.a. superman en Coco Loco. Na 8 lessen kregen 

alle kleuters het kleuterdans diploma uitgereikt. 



 

 

Alle streetdance groepen van de gymvereniging deden op 20 maart mee aan de 

Dance2demo in Emmen. Alle groepen hebben super gedanst. De jongste selectiegroep Get 

Up! ging met een beker naar huis;  de ‘dance 2 impress’ beker in de categorie t/m 10 jaar. 

De dames van Get Up! waren helemaal verrast en erg blij met de beker. 

April 2016 

Op zaterdag 2 april is er geturnd in Slagharen. In Jeugd 2 behaalde Babette de Jonge de 

gouden plak. Charell Koel behaalde een mooie 6de plaats. Cheryl Esschendal eindigde in 

jeugd 2 als 13de . 

In Jeugd 2 werd Femke Goorts met een zilveren plak beloond.  

Daarnaast is er een zilveren medaille behaald in Pupil 1 door Dakota Kuiper. Roos Slomp 

eindigde als 4de , Milou Lambers als 5de , Frederieke Segeren als 6de en Liselotte Kortman als 

10de . In Pupil 2 eindigde Athalya Knegt als 3de.  

Bij de junioren hebben Nadieh Vlasma en Else Brand de vereniging vertegenwoordigd. Na-

dieh eindigde als 10de . Else heeft buiten mededinging wederom een prima wedstrijd geturnd. 

Op zondag 3 april was de vereniging van de partij bij de voorrondes van de NK Street-Demo-

danse in Theater de Storm in Winterwijk, georganiseerd door de KNGU. Zowel Express als 

Get Up! hebben prima gedanst. Voor GetUp! was het de eerste officiële wedstrijd. Weer een 

hele nieuwe ervaring voor de beginnende selectiegroep. 

Op 8 april wordt er een Quizavond georganiseerd door de activiteitencommissie. Alle 18+ le-

den van de gymvereniging konden zich opgeven. Het is een gezellige avond geweest en ze-

ker voor herhaling vatbaar. 

Op 17 april heeft de vereniging samen met TVC de jaarlijkse dansshow ‘We Can Dance!’ ge-

organiseerd. De sporthal zat bomvol. Er waren ruim 700 dansers, die 2 show gaven. Het was 

voor de 4de keer op rij een groot succes.  Op naar het lustrum in 2017! 

23 april waren er Provinciale Kampioenschappen in Peize. Charell Koel en Annemiek Haze-

laar gingen beide met de titel ‘Drents Kampioen’ in hun categorie naar huis. Heel knap ge-

daan! 

Athalya Knegt werd 3de . In Pupil 1 werd Frederieke Segeren 7de , Dakota Kuiper 10de en 

Roos Slomp 13de . Mila Drogt was bij de Instap D1 goed voor een 4de  plaats. In Jeugd 2 

werd Femke Goorts 6de en Babette de Jonge 11de . 



 

 

’s middags heeft de streetdance groep Jump High een Rock & Roll demonstratie gegeven bij 

de boeldag van Stichting Aold Daol’n. De meiden zagen er prachtig uit met bijpassende petti-

coats! De voetjes gingen goed van de vloer. Het publiek was dan ook erg enthousiast over 

dit vrolijke optreden. Enkelen deden zelfs mee! 

De financiële situatie van de vereniging vraagt nog steeds grote aandacht. Eind april heeft 

het bestuur daarom moeilijke, maar onvermijdelijke besluiten moeten nemen. Om financieel 

een gezonde vereniging te blijven moest er wat gebeuren. Er is daarom besloten dat kleine 

gymgroepen samen gevoegd moesten worden, leiding uren heeft moeten inleveren en dat 

per 1 september 2016 nogmaals de contributie verhoogd worden moet worden. Het nieuwe 

lesrooster is ingegaan vanaf 1 mei. 

Mei 2016 

Begin mei heeft de jaarlijkse bloemen-verkoop weer plaatsgevonden. Voor moederdag kon-

den weer prachtige ‘hanging baskets’ besteld worden. Dit jaar is er iets minder verkocht dan 

voorgaande jaren. De opbrengst voor 2016 was €1000. Een mooi bedrag, waar het bestuur 

erg blij mee is. 

Op 13 mei zijn  we gestart met DB Crew, oftewel  de ‘Dalense Boys Crew’. Het is een 

dansuur speciaal voor jongens vanaf groep 6. Er worden stoere dansen aangeleerd, zoals 

hip hop, streetdance en breakdance. We hopen dat de DB Crew volgend jaar  ook op het 

programma van ‘We Can Dance!’ staat! 

21 mei heef de vereniging de Drentse Toestelfinales georganiseerd i.s.m. de KNGU Noord. 

Al met al een enorme organisatie waarbij de vereniging afhankelijk is van vele vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers zijn absoluut noodzakelijk om wedstrijden van deze omvang te kunnen hou-

den. Het bestuur wil bij deze al die vrijwilligers graag nog een extra pluim geven! 

De turnsters van onze vereniging hebben super gepresteerd op de thuisbasis.  

In Pupil 1 D1 ging Frederieke Segeren op het onderdeel sprong met goud naar huis en op 

balk met zilver. Op het onderdeel vloer eindigde Frederieke als 8ste . Dakota Kuiper kwam uit 

op alle vier de onderdelen. Op brug eindigde ze als 9de , balk 8ste , vloer 15de  en sprong 7de . 

Roos Slomp was geplaatst voor brug, balk en vloer, maar heeft zich helaas moeten afmelden 

door een blessure. 

In Jeugd 2 4de divisie behaalde Babette de Jonge een zilveren plak op sprong. Ze eindigde 

6de  op het onderdeel brug, 10de op balk en 7de  op vloer. Charell Koel kwam uit op vloer en 

eindigde als 8ste . Op balk haalde zij de 10de  plaatst. Ceryl Esschendal had zich geplaatst op 

sprong en eindigde als 4de . 



 

 

In Senior 4de divisie heeft Annemiek Hazelaar een uitstekende wedstrijd geturnd. Op het on-

derdeel brug behaalde Annemiek een gouden plak en op sprong zilver. Op het onderdeel 

vloer eindigde ze als 4de . 

Femke Goorts kwam uit op balk in Jeugd 2 5e. divisie en eindigde als 3de op de balk. 

In de derde wedstrijd kwamen in Instap D1 Mila Drogt, Myrthe Meppelink en Lieke Welink uit. 

Mila pakte de gouden plak op de balk en eindige als 4de op vloer en brug. Lieke behaalde 

brons op sprong en Myrthe eindigde als 5de  op vloer en als 11de  op sprong.  

Athalya Knegt kwam in Pupil 2 D1 uit op alle onderdelen. Ze pakte zilver op vloer. Ze ein-

digde als 8ste  op sprong, als 4de  op brug en balk. 

29 mei was het de laatste danswedstrijd  van het seizoen voor Get Up! en Express. In Olden-

zaal hebben de meiden uitstekend gedanst. Het was een leuke wedstrijd, waarbij Get Up! 

met een zilveren beker naar huis ging. Express behaalde een vierde plaats. Nog een paar 

keer trainen voor de zomervakantie begint en daarna weer met frisse moed beginnen aan 

het  nieuwe seizoen! 

 

 

 

 

 

 


