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VOORWOORD 

Beste allemaal, 
 

 
Het voorjaar zit in de lucht en voor velen (vooral ouderen?) betekent dat 
dat het weer tijd is voor de grote schoonmaak.  
Zaterdag 25 februari was de turnhal aan de beurt en dank zij de inzet 
van turnsters en ouders kan die er voorlopig weer even tegen. 
 

 
 
Zaterdag 11 maart is de dag van de grootste  
vrijwilligersactie in Nederland, namelijk NL 
Doet; ook dit jaar doen we daar weer aan 
mee. 
 
Het is altijd een hele gezellige dag maar vooral ook heel mooi te zien hoe het op-
knapt als al die klusjes geklaard zijn.  
Kom en doe gezellig mee!   
Alle talenten op dit gebied zijn welkom.  
 
Er zijn weer heel wat activiteiten geweest en er staan er ook al weer heel wat  
op de planning.  
Er is voor ieder wat wils;  
onderlinge wedstrijden,  
turnen voor de recreatie in de turnhal en  
de Bosan Cup om maar een paar dingen te noemen.  
 
Op bestuurlijk gebied zijn wij druk met de voorbereiding van de  
Algemene Ledenvergadering.  
 
In het Zuiderpark gaat medio dit jaar de sportcampus open waarin o.a. een turn-
hal. De turnverenigingen van Den Haag zijn al een aantal maanden met de ge-
meente in gesprek om te bezien of ook de turnhal waar we nu turnen kan blijven 
bestaan. Dat gaat niet zonder slag of stoot. We houden u op de hoogte.  
 
In dit krantje de uitnodiging voor de ALV en  
verslagjes van de activiteiten die geweest zijn.  
 
Het staat eenieder vrij om een bijdrage te leveren,  
dus mocht u een geweldige foto van uw kind in actie hebben  
stuur deze vooral in.  
 
Veel leesplezier!  
 
 
Kath Hochlaf 
Voorzitter 



 4 

KERSTONTBIJT SELECTIE 

Het kerstontbijt was heel leuk en  
heel lekker en het was goed georganiseerd.  
Na het eten ging wij het dobbelspel spelen 
voor een cadeautje dat was heel gezellig.  
 
Sara en Nikita 

MEETURNEN OUDERS SELECTIE 

Zaterdag 17 december hadden de ouders van de A- en B-selectie de mogelijkheid 
om mee te trainen in de turnhal. We begonnen met de standaard warming up wat 
voor veel ouders als een behoorlijke workout was. Maar er moet ook niet vergeten 
worden dan hun dochters 2 of 3x per week trainen. 
Daarna werd de groep verdeeld over de toestellen en konden de meiden hun ou-
ders helpen met diverse elementen 
Het wat een super leuke training met ouders in de trampoline, in de blokkenbak 
maar ook serieus op de balk en aan de brug 

De spierpijn was 
voor sommige de 
volgende dag een 
mooi aandenken en 
we gaan dit zeker 
vaker organiseren 

TURNHALTRAINING LEIDING EN ASSISTENTEN 

Het was een drukke dag voor sommigen op 17 december want na het kerstontbijt 
en het meetrainen van de ouders was het 's middags tijd om in de turnhal te tur-
nen voor alle leiding en de assistenten. Waar wij normaal wekelijks staan te van-
gen mochten we nu zelf even aan de slag. 
Het was leuk om te zien hoe iedereen super veel plezier had en er grenzen werden 
verlegd. Maar ja, nieuwe dingen proberen is dan ook makkelijk in een zaal vol met 
leiding die je wel kan helpen. Ook dit gaan we snel weer doen! 
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SPRINGDAGEN SOMMELSDIJK 

Op 6 januari, de laatste vrijdag van de kerstvakantie, was het dan eindelijk weer 
zover! De springdagen naar Sommelsdijk! Het was voor mij de eerste keer dat ik 
mee ben gegaan en ik heb met volle teugen genoten! 

We zijn in alle vroegte met 
twee bussen naar Sommelsdijk 
gereden en nadat iedereen had 
doorgegeven wat voor snack ze 
graag bij de lunch wilden, kon-
den we beginnen met liedjes 
zingen en spelletjes spelen! 
Eenmaal aangekomen begon 
de dag voor ons in het zwem-
bad. Iedereen kon zijn of haar 
mooiste sprongen in het diepe 
laten zien, of van de hoge glij-
baan naar beneden roetsjen. 

Nadat iedereen weer was omgekleed liepen we met zijn allen naar de grote zaal 
waar we konden lunchen. We hebben met zijn allen ge-
noten van frietjes met een kroket, kipnuggets of een 
kaassoufflé. Toen we allemaal ons buikje vol hadden ge-
geten en gedronken liepen we naar de grote turnzaal 
waar we naar een springdemonstratie keken van een 
aantal dames van verschillende verenigingen. Hierna 
werd de groep opgesplitst en ging mijn groepje als eer-
ste bowlen! Het was een strijd en er werden zelfs hier 
een daar een paar strikes gegooid! De tijd ging veel te 
snel en toen was het al weer tijd om zelf te gaan sprin-
gen. In verschillende kleinere groepjes gingen we alle 
stationnetjes af waar we al onze energie kwijt konden in 
het springen, springen en nog meer springen. Nadat we 
alle stationnetjes gehad hadden, gingen we gelijk door naar een andere zaal waar 
we mochten handboogschieten! Na een korte uitleg was het de beurt aan de kin-
deren, en sommige hadden echt talent! De laatste vijf minuten was het de beurt 

aan de juffen en meester, en daar was ik natuurlijk het allerbest…   Na het hand-

boogschieten hebben we ook nog geklommen op een echte klimmuur! De juffen en 
meester kregen uitleg hoe we de kinderen moesten zekeren en toen kon de pret 
beginnen. Naast het klimmen kon je ook via een trap naar boven waar je via een 
kabelbaan ook naar beneden kon glijden! Toen we ook klaar waren met het klim-
men waren de meeste kinderen toch echt wel moe van deze lange maar leuke dag. 
Gelukkig gingen we toen weer de bussen in om de terugtocht naar Den Haag te 
maken. Bij het Hapje stonden gelukkig al een heleboel ouders te wachten om de 
kinderen op te halen.  
Ik heb een ontzettend leuke dag gehad en ik zeg dan ook: volgend jaar weer! 
Martine 
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ZALENCOMPETITIE: 1e RONDE 

Op dinsdag 17 januari is de eerste ronde van de zalencompetitie van juf Anchella, 
juf Ilse en juf Merel geweest. De wedstrijd vond plaats in de zaal van juf Merel. De 
eerste wedstrijd begon wat te laat, maar was erg leuk, er zijn mooie oefeningen 
geturnd. 
 
De tweede wedstrijd begon ook iets later, maar ging vlot van start. Er waren wei-
nig deelneemsters dus het was lekker rustig. De wedstrijd verliep goed en ook hier 
zijn erg mooie oefeningen geturnd. Doordat alles soepel verliep, liep de wedstrijd 
uiteindelijk maar een kwartiertje uit. Wij waren als juffen allemaal erg trots op hoe 
goed de meiden het hebben gedaan. 

Woensdag 18 januari 2017 was het tijd voor de eerste ronde van de za-
lencompetitie voor de kinderen van juf Renske en juf Claudia. Het was dit jaar voor 
de juffen ook spannend, omdat we naar een ander systeem zijn gegaan. Voorheen 
werden de wedstrijden in het weekend gedaan wat voor de juffen, vrijwilligers, ju-
ryleden etc. een hele lange dag was. Dit was voor juf Renske en juf Claudia de eer-
ste keer, sinds tijden, dat we een uit- of thuiswedstrijd hadden. Natuurlijk horen 
we graag van de turnsters, turners en ouders/familie hoe het jullie bevalt.  
 

Bij de eerste wedstrijden gingen de dames van Renske 1 en Claudia 1 tegen elkaar 
strijden. Het was voor iedereen even wennen en we hebben veel nieuwe gezichten 
gezien. Extra spannend, zo’n eerste wedstrijd. Gelukkig ging het hartstikke goed en 
hebben alle turnsters mooie oefeningen kunnen laten zien aan het publiek. Geluk- 
 
 

Lees verder op de volgende pagina  
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ZALENCOMPETITIE: 1e RONDE 

kig was te zien dat de turnsters veel plezier hadden tijdens de wedstrijd. Heel wat 
meiden gingen zelfs naar huis met een medaille: 

 

Toen de kleine dames klaar waren en een super wedstrijd hadden geturnd waren 
de grote meiden aan de beurt. Er waren veel meiden van Renske en Sharini 2 en 
juf Claudia kwam op bezoek met twee kinderen, een hele stoere meid en een hele 
stoere jongen. Deze hebben het fantastisch gedaan, want in het zalentotaal heb-
ben deze met ze tweeën gewonnen van de les van juf Renske. Knap zeg! Natuurlijk 
is iedereen op een wedstrijddag een winnaar, maar de winnaars van de medailles 
vind je hieronder; 

 

Super gedaan allemaal, en hopelijk zien wij jullie op de tweede ronde van de  
zalencompetitie en/of bij de onderlinge wedstrijden!  
 
Juryleden, vrijwilligers, turnsters en publiek bedankt voor de gezellige wedstrijd! 
 
Renske en Claudia 

Niveau Behaalde plek Medaille winnaar 

6-7 jaar. Niveau 15 1ste plaats Me’arrah Duinkerk 

6-7 jaar. Niveau 14 3e plaats Zeynep Tas 

8-9 jaar. Niveau 14 

1ste plaats 

2e plaats 

3e plaats 

Kacy Egberts 

Nanda Jutte 

Meryem Moustapha 

8-9 jaar. Niveau 13 
1ste plaats 

2e plaats 

Quinty Walvarens 

Zia Sadal 
10-11 jaar. Niveau 13 1ste plaats Senna Hodzic 

Zalentotaal 
Renske 1 

Claudia 1 

236,90 

223,66 

Niveau Behaalde plek Medaille winnaar 

10-11 jaar. Niveau 13 1ste plaats Mingzhi Ke 

10-11 jaar. Niveau 12 1ste plaats Dana Selier 

12-13 jaar. Niveau 12 1ste plaats Minou Jutte 

12-13 jaar. Niveau 11 2e plaats Joyce Hamstra 

14-15 jaar. Niveau 11 2e plaats Asja Turohan 

Zalentotaal 
Claudia 2 

Renske 2 

243,00 

237,25 
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RAYONWEDSTRIJDEN N3, N4 EN 3E DIVISIE OP 4 EN 18 FEBRUARI 

De dames in nivo N3, N4 en de 3e divisie keuze moesten in februari 2x naar  
Amsterdam voor de rayonwedstrijden. Beide wedstrijden geven de mogelijkheid 
om je te plaatsen voor de districtsfinale of de halve finale NK. 
  
Bij de Pupillen1 deden Rosario, Noëmi, Marlies, Kalay en Melanie mee.  
Op 4 februari eindigde Rosario op vloer op de 5e plaats met een 13.10, Noëmi 
werd op sprong 3e met een 13.30.  Op 18 februari behaalde Marlies een knappe 
7e plaats. Dit is voor haar genoeg om door te stromen naar de districtsfinale. 
  
Bij de pupillen 2 deed Eline als enige namens Donar mee. Ze turnde mooie oefe-
ningen maar wist zich niet te plaatsen voor de districtsfinale. 
  
Jeugd meiden Kayla en Vera stonden in een sterk deelnemersveld. Vera turnde 2 
constante wedstrijden en Kayla verbeterde haar score de tweede wedstrijd met 2.5 
punt. Op pagina 11 kun je lezen wat Vera er zelf van vindt  
  
Sara en Kim turnen dit jaar voor het eerst keuze oefenstof. Dit bevalt goed en de 
meiden lieten mooie oefeningen zien. Vooral op 18 februari want toen wisten de 
meiden hun puntenaantal van de eerste wedstrijd te verbeteren. Sara werd 3e op 
balk met een 11.60.  
Beide meiden plaatsten zich voor de districtsfinale 
  
Lisa en Merel gingen 4 februari goed van start. Bij de tweede wedstrijd kwamen de 
meiden echter niet lekker in de wedstrijd en eindigden ze allebei helaas lager. De 
meiden zijn weer een hoop ervaring rijker en er zijn weer wat nieuwe elementen 
die op een wedstrijd goed gelukt zijn. Dit belooft veel voor de Haagse Bosan Cup. 
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VALENTIJNSCUP B-SELECTIE 

Op zondag 12 februari deden bijna alle meiden van de B-selectie mee aan de  
Valentijns cup van turnvereniging K en V. Helaas konden Merel en Nadia er niet bij 
zijn. Merel had een piano optreden en Nadia was geblesseerd aan haar pols. 
Wij hadden van te voren tegen de meiden gezegd dat dit een oefenwedstrijd is, zo-
dat zij wat wedstrijd ervaring konden op doen. Aangezien zij dit jaar minder wed-
strijden hebben omdat wij dit jaar niet mee doen aan de turncompetitie. 
Deze Valentijn cup was daarom ook een extra stimulans omdat er per toestel een 
medaille werd uitgereikt. 
  
Om kwart voor 9 moesten Quincey (jeugd 2) Nienke (Junior), Flo, Sharini, Anchella 
en, Daphne (senior) zich verzamelen. 
Nienke begon op vloer, Flo, Sharini, Daphne en Anchella begonnen op brug en 
Quincey mocht bij de sprong beginnen. De meiden hebben hele mooie oefeningen 
laten zien op elk toestel. Zo mooi zelfs dat Quincey na maanden geblesseerd te zijn 
geweest, doordat zij verkeerd is geland met salto af van de brug toch tijdens de 
wedstrijd alleen een salto af van de brug deed. Flo en Daphne, die ook geblesseerd 
waren, hebben een mooie volledige wedstrijd geturnd. 
 
Om 12 uur zou wedstrijd 2 beginnen voor Noella (Instap), Lieke (pupil 1) Romy-
Sophie en Kim (jeugd 1). Helaas liep wedstrijd 1, 1 uur uit waardoor wedstrijd 2 
pas om 1 uur begon. Lieke en Noëlla zaten gezellig met z’n tweeën in een groepje 
en begonnen bij brug. Romy-Sophie en Kim zaten ook gezellig met z’n tweeën in 
een groepje en zij begonnen op vloer. 
Kim was tijdens de warming-up van de brug een beetje geschrokken omdat de 
brug wat dichter bij stond dan normaal. Zij kwam dan ook met het zwaaien keihard 
tegen de lage ligger aan. Maar Kim liet het daarbij niet zitten en ging tijdens de 
wedstrijd gewoon de brug op en maakte een hele mooie salto af. 
Ook deze meiden hebben hun 1ste (oefen)wedstrijd netjes geturnd. Hier en daar 
wat wiebeltjes en kromme armen maar daar gaan we in de training verder mee 
werken.  
  
Wij zijn dan ook super trots op de meiden. 
Jullie zijn allemaal TOPPERS…. 
 
Pupil   1:  Lieke 3e op sprong en 3e op brug 
Jeugd 1:  Romy-Sophie 1e op brug 
Jeugd 2:  Quincey: 2e plaats op vloer 
Junior 1:  Nienke 2e op brug en 2e op balk 
Senior  :  Anchella: 2e op vloer en 2e op brug 
Senior  :  Sharini 2e op vloer en 2e op sprong 
Senior  :  Daphne 1e op balk 
Senior  :  Flo 1e op brug 
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ZALENCOMPETITIE: 2e RONDE 

Op valentijnsdag was de tweede ronde voor de meiden 
van juf Anchella en van mij. Veel meiden deden ook de-
ze keer weer mee. De sfeer was goed en we merkten 
dat de oefening goed geoefend waren. Het zag er nu 
mooier uit en veel meer kinderen wisten alles uit hun 
hoofd! Ook werd er breed naar de jury geglimlacht, wat 
vast wat bonuspunten op geleverd heeft ;) 
Hopelijk zien we die blijschap tijdens de onderlinge wed-
strijden weer. 
Tot slot wil ik juf Anchella feliciteren met haar overwin-
ning en de moeders van  
Talitha, Maartje en Yanna bedanken voor het tellen. 
 
Groetjes, juf Rachel 
 
 
Op donderdag 16 februari was de thuiswedstrijd van de les van juf Ilse 1 en  
juf Ilse 2. Op bezoek kwamen de lessen van Juf Renske (1 en 2) en  
juf Merel (1 en 2). We konden om 17;00 de zaal in, maar de kinderen die meede-

den hadden er zin in, want de eerste ston-
den al om 16:45 klaar! Het was koud bui-
ten dus juf Renske deed met een aantal 
kinderen een spelletje tikkertje. Binnen 
hadden de juffen snel alle toestellen klaar 
gezet en konden we al snel beginnen met 
de wedstrijd. Er waren mooie en knappe 
oefeningen. Alle dames hebben hun best 
gedaan en er was genoeg publiek om de 
meisjes aan te moedigen. Na alle oefenin-
gen kwam de prijsuitreiking, en daarna de 
uitslag van het zalentotaal.  

 
Na de 'kleine' meisjes waren de dames van de grote lessen aan de beurt. We be-
gonnen ietsjes later, maar de meiden hadden er veel zin in. Er werden moeilijke en 
nette oefeningen geturnd. Zelf koprollen en handstanden op de balk en overslagen 
over de kast. Helaas liep de wedstrijd uit waardoor we de gymzaal al uit moesten 
(ivm het alarm). We hebben de prijzen op straat uitgedeeld, maar dat heeft de 
pret niet gedrukt. Alle meiden hebben erg hun best gedaan. Het overzicht van de 
prijswinnaars en het zalentotaal vind je hieronder. 
Dames, leuk dat jullie er waren! Vond je de wedstrijd nou leuk om te doen, kom 
dan op 9 april naar de Onderlinge Wedstrijden. Nogmaals bedankt aan de juryle-
den, telcommissie en kantine die hebben geholpen tijdens deze wedstrijd. 
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RAYONWEDSTRIJD 18 FEBRUARI 

Op zaterdag 18 februari had ik een wedstrijd in de turn-Ace in Amsterdam. 
Ik begon op de balk. Met het inturnen ging alles heel goed. 
Bij de radslag bleef ik er elke keer netjes op staan, maar in de wedstrijd zelf viel ik 
er helaas toch vanaf. Jammer, maar ja, ik dacht bij de volgende toestellen ga ik ex-
tra mijn best doen. 

Door naar de vloer. Ik moest als eerste van het groepje be-
ginnen. De 1e sprongserie ging super! Na de stut-rol lag ik op 
de grond en dacht ik: “Goh, wat gaat het goed!” Dit gaf een 
fijn gevoel! De rest van de oefening ging netjes en behaalde 
mooie punten. 
Toen had ik sprong. De vorige wedstrijd ging de half- in, half-
uit niet zo goed. Dus was ik best wel een beetje zenuwachtig 
hoe het nu zou gaan. De 1e sprong ging netjes, de 2e had ik 
bij de landing een grote hup. Maar ik was zelf best tevreden. 
Het laatste toestel was de brug. Ook hier was ik wat zenuw-
achtig voor, want de streksalto af, wil niet altijd lukken. Ik 
had met Marvin afgesproken dat hij mij zou vangen. Dit gaf 

me wel wat zekerheid! 
De oefening ging ook heel netjes, alleen met de af-
sprong hielp Marvin mee. 
Dit zorgde ervoor dat er een vol punt vanaf ging, 
maar ik hield toch mooie punten over. 
 
Ik heb geen medaille gewonnen, want de andere 
meisjes waren gewoon beter. 
Maar ik heb het wel gezellig gehad! 
We hebben gezellig met de meisjes van de andere 
verenigingen zitten te kletsen. 
Op naar de volgende wedstrijd! 
 
Van Vera de Groot   

NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!  

Allemaal héél veel plezier bij Donar  

Kacy  Egberts 

Yade  Kuru 

Alexia  Mosis 

Yvaine  Bleumer 

Imany  Bredjo 

Marinke van der Velde 

Luure  Slob 

Leah  Metselaar 

Dania  Ramaden 

Sana  Ofakkir 

Liana  Ofakkir 

Nina de Jong 

Cem  Balci 

Aryan  Moolkeea 

Polina  Zemskora 

Alice  Geelhoed 

Aivey  Geelhoed 

Aimee  Lamens 

Nikki  Dulfel 

Fayah  Schuil 

Jolie  He 

Ziyu  Wang 

Zoë  Bruining 

Mervi van Schaijk 

Ghagall  Marks 

Lindsay  Scheepers 

Sara  Marfouk 

Sascha  Rambaruihsing 

Angelina  Doerga 

Mirvari  Nedbay 

Maja  Kokoszka 

Estrella  Bianchi 

Noa  Leidelmeijer 

Lindsay van Es 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 

Beste (Ere)leden, leiding, donateurs en ouders van onze jeugdleden. 
 

Het bestuur van Donar nodigt u hierbij uit voor de 
 

113e Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 maart 
 

In de André Castens Sportzaal, Renswoudelaan 47 in Den Haag 
 

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 
  

De agenda omvat de volgende punten;  
 

1. Opening  

2. Herdenking overleden leden en/of donateurs  

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1 april 2016  

5. Jaarverslagen 2016 van Secretariaat,  

Penningmeester/Kascommissie en Technische Commissie  

6. Begroting 2017  

7. Werkplan Technische Commissie 2017  

8. Bestuursverkiezingen  

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 ziens op de 24e. 

 

Het bestuur 

mailto:bestuur@donargym.nl
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Zoë Bruining 2-jan 
Nikola Musiatowska 5-jan 
Dehsha Subadar 5-jan 
Anne-Sophie  
van Leeuwen 8-jan 

Mila Velds 9-jan 
Olivia Brewczynska 9-jan 
Jelena Lewis 10-jan 
Lisa Krul 10-jan 
Josabina Emmink 13-jan 
Meike Schumacher 17-jan 
Jennifer Dulfer 18-jan 
Gisele Lee 19-jan 
Amalia Buda 19-jan 
Lauren Housmans 22-jan 
Nadia Hochlaf 23-jan 
Annisa Tedjasoekmana 25-jan 
Safae Akhannich 26-jan 
Teije Smits 26-jan 
Susannah Mouri 27-jan 
Lara Buchheim 28-jan 
Pleunie  
van den Dobbelsteen 28-jan 

Israa Khadfy 29-jan 
Ceren Kahraman 31-jan 

Maja Kokoszka 1-feb 

Cem Balci 1-feb 

Nisanur Tunc 2-feb 

Marit Vos 5-feb 

Mirte Noorlander 6-feb 

Eline de Boer 6-feb 

Nanda Jutte 7-feb 

Hanna Schrieken 7-feb 

Sarah-Scarlett Ambrosch 8-feb 

Ceren Durusoy 8-feb 

Nada Belmoussa 8-feb 

Rauf Susan 9-feb 

Olesia Srokosz 9-feb 

Tessa de Bruin 11-feb 

Ishika Thakoerdat 13-feb 

Priyanka Thakoerdat 13-feb 

Arda Kesen 15-feb 

Sarah Diaz 15-feb 

Marianny Lampe 15-feb 

Sara van der Veen 16-feb 

Batu Mitev 17-feb 

Isabel van Rangelrooy 19-feb 

Kayleigh van der Pad 20-feb 

Hayley Kasnawi 20-feb 

Kaylee Schweinsberg 20-feb 

Quinty Schweinsberg 20-feb 

Maissam Khallouki 21-feb 

Aivey Geelhoed 21-feb 

Destiny Balk 23-feb 

Marly Wahba 25-feb 

Isabella Vogel 26-feb 

Layla Afuz 26-feb 

Thouraya Makhanlal 26-feb 

Michael Wahba 26-feb 

Rhode Mol 28-feb 

Imane Ineke 29-feb 
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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 2017 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 

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

Maandag  

6 maart 

17—19 uur 

Maandag  

12 juni 

17—19 uur 

Maandag  

4 september 

17—19 uur 

Maandag  

4 december 

17—19 uur 

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.  

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
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FOTO GEVONDEN OP DE WEBSITE  

IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO  

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN 

27 februari – 3 maart 2017 VOORJAARSVAKANTIE 

Zaterdag 11 maart NL Doet 

Zaterdag 11 maart KNGU Rayonwedstrijden P2 + J1 D1 en 4e divisie J2 

Zaterdag 18 maart KNGU Rayonwedstrijden 4e en 5e divisie Jr + Sr 

Vrijdag 24 maart Jaarvergadering 

Zaterdag 25 maart Turnhaltraining recreatie 13.30 – 17.30 uur 

Zaterdag 1 april KNGU Rayonwedstrijden In + P1 D1 

Zaterdag 8 april KNGU Rayonwedstrijden In + P1 D2 

Zondag 9 april Onderlinge wedstrijden Donar 

Vrijdag 14 april GOEDE VRIJDAG geen lessen 

Zaterdag 15 april KNGU Rayonwedstrijden P2 + J1 D2 

Zondag 16 april PASEN 

Maandag 17 april PASEN  geen lessen 


