
 

 

Jaarverslag gymnastiek vereniging DIA 2016 
 
 
Kader en Bestuur: 
Het kader verschillende bijscholingen gevolgd, zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste inzichten in 
het geven van turn- en gymlessen.  
We hebben sinds eind 2016 hulpleiding in opleiding (voor gymnastiek Leider 3) hopelijk kunnen we over een 
paar maanden beschikken over een extra trainster. 
Na een lastige opstart heeft het bestuur in deze samenstelling nu een jaar gedraaid en hoopt dat dit naar 
tevredenheid is. 
 
Ledenbestand: 
Het ledenbestand is in 2016 iets gegroeid. We begonnen 2016 met 234 leden en eindigden met 241 leden. 
Het aantal leden dat meer dan 1 les per week volgt is ook gestegen van 15 naar 23. We zien in de leeftijd 
65+ echter wel een terugloop van leden. Hierdoor is het noodzakelijk geweest om de 2 lesuren te fuseren 
naar 1 lesuur. Dit hebben we in december doorgevoerd. 
 
     

 Leden DIA Dongen      

       

 Jeugd (0-15 jaar) 219    

 Junior (16-20 jaar) 10    

 Senior (21 tm 65+ jaar) 12    

   241   

 Peildatum 31-12-2016     

        

     

 

 
 

 

Overzicht ledenbestand laatste 5 jaar. 

2012 2013 2014 2015 2016 
     

217 230 219 234 241 
 
  
 
 
Activiteiten: 
- Begin Januari hebben we weer een open dag bij de peuters en kleuters georganiseerd. Het is vooral 

voor de ouders en kinderen leuk om met elkaar te sporten en plezier te maken. Tevens blijkt er na de 
open dag een toename van inschrijvingen plaats te vinden. 

 
- Op 30.3.2016 werd de algemene ledenvergadering georganiseerd in de Salamander. Op deze ALV werd 

onder andere met tevredenheid terug gekeken op een sportief en financieel geslaagd 2015.  
 
- Op 16 april was er de Onderlinge Wedstrijd, hét jaarlijks terugkerende evenement binnen de vereniging. 

Hierbij streden de leden van DIA onderling per leeftijdscategorie om prijzen. Ook de kleuters mochten 
weer laten zien wat ze leren in de gymlessen. 

 
-     DIA heeft samen met een aantal  turnverenigingen uit de regio voor de achtste keer meegewerkt aan de     
      regionale turn- en speldag op 2 juli 2016 in Sprang-Capelle.  
      Namens DIA heeft Wendy weer vele zaken geregeld voor het welslagen van deze dag.  
      Het bestuur wil haar hiervoor hartelijk danken. 
 
 
 
 



 
-    Met de Grote Clubactie in september is een groot aantal loten verkocht. De netto opbrengst was ruim            
      € 1600 euro. We hebben wat klein materiaal gekocht, echter van de plannen om een plankoline en   
      goede plank aan te schaffen is nog niets terecht gekomen, dit komt door wijzigingen in sportbeleid van  
      de gemeente en steeds wisselende contact personen. We hopen in 2017 wel te slagen in ons streven  
      nieuw materiaal aan te schaffen. 
 
- Dit jaar hebben we 2x meegedaan aan de officiële KNGU springwedstrijden, op 27 februari in Dongen en 

op 5 november in Dinteloord. Op deze dagen werd op D en E niveau gesprongen door diverse 
verenigingen verdeeld over de leeftijdscategorie meisjes 9-12 jaar, meisjes 10-16 jaar en dames. De 
groepen werden de op beiden dagen begeleid door kaderleden van DIA. DIA Dongen mocht opnieuw 
een aantal prijzen in ontvangst nemen. Ook nu weer zijn er meerdere groepen gepromoveerd. 
Elsemieke, bedankt voor het afhandelen van de inschrijving en geregel om mee te kunnen doen. 

       
- Alle hulpen hebben woensdag 28 september een instructieles gehad. Doel was om ze beter te laten 

helpen tijdens de lessen. Hier zijn we zeker in geslaagd. We willen dit echter continueren en zullen 
jaarlijks instructielessen blijven organiseren. 

 
- De verkoop van nieuwe turnpakjes en broekjes verloopt zeer naar tevredenheid voor zowel DIA als van 

Delft. Op de site worden ook 2e hands turnpakjes aangeboden.  
 
 
- Tot slot: 
- Ans was jarig en haar hebben we flink in het zonnetje gezet !  
- En we hebben Wietse mogen verwelkomen, de zoon van Elsemieke (en Sipke). 
 
Tot zover het jaarverslag 2016 van gymnastiek vereniging DIA 
 
Vastgesteld tijdens de ALV van 15.3.2017 
 


