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Ook in 2019 doet Donar mee aan  
 

NL Doet:  
 

de grootste vrijwilligersactie  
van Nederland 

 
Kom je Donar ook helpen op  
zaterdag 16 maart???? 

 
 

Geef je op via NLDoet.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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IN MEMORIAM AGNES VAN HEUSDEN 1927—2018 
 

Als secretaris van Donar, de functie die zij 4 decennia 
vervulde, schreef zij zelf vele  ‘In Memoriams’ voor 
mensen die voor Donar hun verdienste hadden gehad. 
Hen de lof toezwaaien, die hen met recht toekwam, 
ging haar heel goed af. Natuurlijk gaf de vereniging 
haar ook veel ruimte om dit voor nog springlevende 
mensen van Donar te doen; met lovende woorden kon 
zij hun inspanningen voor de club in een gouden glans 
zetten. Zelf hoefde zij niet zo in het middelpunt van de 
belangstelling te staan. Dat het succes van Donar op 
haar afstraalde was voor haar al eer genoeg. 
 

Toch ontkwam Agnes niet aan de nodige eerbewijzen. 
 

Laten we die eenvoudig noemen:  
Voor haar werk als 2e penningmeester ontving zij in 1964 de Möllmannpenning. 
In 1973 werd zij benoemd tot erelid na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest, waar-
van de laatste 9 jaar secretaris. Gemeten naar huidige maatstaven al een uitzon-
derlijke  prestatie. Deze weg binnen Donar vervolgend, met later nog de redactie 
van het Donarkrantje erbij, bereikte zij haar 50-jarig bestuursjubileum.  
Uit handen van bondsbestuurder Dick Sol ontving zij – tamelijk uniek binnen de 
bond – de Zilveren Broche van Verdienste.  
Datzelfde jaar werd haar door de burgemeester een lintje opgespeld als lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Natuurlijk ook voor haar vakbondswerk dat haar  
al even gepassioneerd bezighield en veel bestuurlijke contacten opleverde in die 
kring. Ze kon deze als ambassadeur van Donar goed gebruiken.  
 

Des te meer als het een wethouder betrof die iets te vertellen had over, bijvoor-
beeld, het behoud van een gymzaal. Bij haar afscheid van het bestuur, “de dag 
die zij wist dat zou komen”, maar liever niet zag aankomen, werd haar spontaan 
een huldeblijk gegeven door de voorzitter van  W.I.K., onze zustervereniging 
(wanneer gebeurt dát?)  Piet Mulder en Agnes lagen elkaar goed. Beide het hart 
op de tong en fanatieke voorgangers van hun club. Hij prees haar grote loyaliteit, 
haar drijvende kracht en vooral haar warme persoonlijkheid.  
 

Agnes is zo wel weer genoeg opgehemeld, zou ze zelf zeggen.  
 

Zullen we het dan nog even hebben over haar minder fijne trekjes? Ze stond altijd 
voor eerlijkheid. Zoals haar koppigheid. De ongewone felheid waarmee ze haar zin 
kon doordrijven tegen redelijke argumenten in. Nee, ze was  niet altijd makkelijk.  
Hoe keek zij zelf hierop terug aan het eind van haar lange leven?  
Moeilijk te zeggen wat er nog door haar geest speelde, die langzaam maar zeker   
opging in een grijze, dichte mist. Was er nog een gevoel voor Donar? Het moet 
wel. Een hart dat zo vurig klopt voor deze club verstomt pas na de laatste tik.  
Dat was op 11 augustus. Omringd door liefdevolle mensen die haar nabij stonden 
in de geest van haar antroposofie. 
 

Erik Spierings. 
 

NB. De uitvaart van Agnes is door een aantal Donarianen (o.a. ereleden, leden en 
oud-lid) bijgewoond. Namens Donar heeft Loes Trompet nog een woordje gespro-
ken waarbij de daadkracht van Agnes nogmaals werd gememoreerd, evenals haar 
inzet voor het behoud van de gymzaal aan de Renswoudelaan. Ook was er een 
mooi bloemstuk van het Bestuur. 
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SPRINGCLUB ‘FOREVER YOUNG’  

Kent u de "Springclub Forever Young", nee? Dan mist u wat. Deze club, die uit 24 
leden bestaat, zijn ook allemaal lid van gymnastiek vereniging Donar. U vraagt zich 
vast af hoe dit zo gekomen is? In het verleden heb ik al eerder een stukje over ge-
schreven voor het clubblad, maar het zit zo. Wij zijn allen zeer fanatiek op de 
woensdagavond aan het sporten met opzwepende muziek die onze juf Loes voor 
ons uitzoekt om alle spieren, botten en pezen en zo ons lijf in goede conditie te 
houden. Ik moet zeggen daar knappen we allemaal erg van op. We knappen er zo 
van op dat we met elkaar hebben afgesproken om met z'n allen eens  lekker uit 
eten te gaan. Op 10 oktober was het zover, wij met z'n allen naar "Le Connaisseur" 
in het centrum van Den Haag. Sommige op de fiets, sommige met de tram of an-
derszins. Iedereen geld afgegeven bij Loes die een kei is in het regelen en dat je 
later geen gezeur krijgt met "wie wat gegeten en gedronken heeft" en wat je dan 
nog moet betalen. Gerry had voor Loes een prachtige bos bloemen gekocht  als 
dank. We delen lief en leed, maken heel veel plezier en  grapjes maar bovenal blij-
ven we fit en lenig. Daar doen we het allemaal voor. 

 

Marian Braat. 

SINTERKLAASFEEST OP 24 NOVEMBER 

Op de ochtend van 24 november, dit jaar, 
stonden Sint en piet al vroeg klaar. 
Ze zagen in het grote rode boek. 
vandaag gaan we bij Donar op bezoek. 
 
Alle kinderen waren aan het knutselen en gymmen. 
maar zonder de piet kon het feest niet beginnen. 
De kruidnoten vlogen in het rond, 
kinderen maakten radslagen op de grond. 
 
Toen de langverwachte sint binnenkwam, 
had piet al heel veel gestrooid, wel 1000 gram. 
Turnsters zijn heel lief, dat stond geschreven, 
Sint heeft iedereen daarom ook een cadeautje gegeven. 

 
Het was een heel leuk sinterklaasfeest.  
Bedankt voor alle ouders en 
assistenten  
die geholpen hebben om het 
feest een  
succes te maken. 
 
Groetjes, 
Juf Rachel 
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TURNHALTRAINING 13 OKTOBER 

Zaterdag 13 oktober was de 1e turnhal training van het seizoen! Je kon vanaf de 

grote trampoline in de blokkebak salto’s oefenen aan de brug werden er ook Salto’s 

geoefend. Op de balk zijn er koprollen en radslagen geoefend en op de mat hele 

mooie handstand overslagen geoefend    

NIEUWE JUNIOR CLUBLEDEN !!  

Allemaal héél veel plezier bij Donar  

Jien Abdullah, Amira Cht-
ioui, Berfin Demir, Kaya 
Doerga, Loubna El Ba-
chiri, Liz Hellegers, Jo-
seanne Nieuwmans, Jas-
leen Okafor, Shanaya 
Jainandunsing, Cennet 
Karabulut, Ishana Mura-
din, Sharayah Muradin, 
Madelief Prins, Zara 
Soussi, Vince Straathof, 
Inaya Tangali, Isis van 
Veldhoven, Nicole de 
Vries, Nevin Yildirim, 
Beyza Acikbas, Eleni Ade-
ney, Avedis Akmakajian, 
Anna Maria Akmakajian, 
Sara Arslan, Selena Bla-
gojevic, Neveda Blagoje-

vic, Marije ten Bosch, 
Corrie van Breukelen, 
Jayla Chantalou, Bibian 
Dekkers, Malak Dou-
hdouh, Hilda Douma, 
Emma Dulin, Samuel Du-
lin, Ki-Yara Faerber, 
Chimayra Fonkels, De-
nitsa Georgieva, Renate 
Harmanus Rotteveel, Ra-
cheyleigh Hislop, Rebeka 
Holovacova, Noa de 
Hoogh, Ayisha Jharihar, 
Cailin Keunen, Senae El 
Kharbachi, Anne Korte-
kaas, Klaudia Kralova, In-
ge Krijgsheld, Danny Kui-
per, Hanna van Landeg-
hem, Joëlle Lichtendahl, 

Djulisa van der Mee, 
Bradley Nolkes, Miloni 
Ochani, Esmee Ooster-
hof, Anna den Oudsten, 
Eline den Oudsten, Irem 
Ozturk, Julia Pronk, Ina 
van Put, Hania Radzka, 
Jesserley Ramdin, Carlot-
ta Rechenhofer, Aliz Sa-
lameh, Safae Samir, 
Inaya Samir, Bow Schijf, 
Charley Schweinsberg, 
Melika Shourehdeli, Roos 
Tempelaar, Saskia Velds-
Frishert, Saleema Ver-
reck, Roxy Vrolijk, Nadia 
Wyrembak, Doona Yusuf, 
Lilli Zeven 
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Op donderdag 8 november was het tijd voor de laatste wedstrijd voor de 6-9 jaar 
lessen in de eerste ronde van de zalencompetitie! De gymzaal in de 2e Sweelinck-
straat stond vol met alle toestellen en de meiden van juf Rachel kwamen op bezoek 
bij de les van juf Ilse, juf Merel en juf Martine.  

Alle meiden hebben hun best gedaan om hun niveau uit hun hoofd te leren en er 
kwamen een hoop mooie oefeningen voorbij. De voorturnsters van beide lessen 
hebben de kinderen goed geholpen, sommigen van deze voorturnsters zijn namelijk 
begonnen aan de opleiding voor assistent! Ook wil ik langs deze weg nogmaals de 
twee moeders van de telcommissie heel erg bedanken! 

Na de prijsuitreiking vertelde juf Renske ons wie van de twee juffen deze wedstrijd 
gewonnen heeft. Juf Rachel stond op de eerste plek met een zaaltotaal van 240,4 
en Juf Ilse eindigde op de tweede plek met een zaaltotaal van 233,4. We hopen dat 
alle meiden die hebben mee gedaan het naar hun zin hebben gehad en dat zij ook 
allemaal mee doen met de tweede ronde van de zalencompetitie op zaterdag 2 fe-
bruari! 

Juf Martine 

ZALENCOMPETITIE 1e RONDE 
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TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN TURNEN N-GROEP 

Op zaterdag 3 november hadden de meiden van de N-groep hun allereerste wed-
strijd van dit seizoen, helemaal in Tilburg. 

 

Lily mocht ‘s ochtends vroeg als eerste starten. Lily turnt in het niveau Pupil 1 N3, 
en heeft hard getraind voor deze wedstrijd. Ze heeft een hele goede wedstrijd ge-
turnd, en vooral op sprong en brug wist ze iedereen te verbazen met haar oefe-
ning. Ze haalde zelfs een 2e plaats voor haar sprong! Nu hopen dat het op haar re-
giowedstrijd in december net zo goed gaat! 

 

Daarna was Stacey, Pupil 2 N3, aan de beurt. Ze heeft op alle toestellen goede oe-
feningen geturnd, en heeft laten zien dat ze goed vooruit is gegaan!  

 

In de laatste wedstrijd op zaterdag was Julia, Jeugd 1 N4, aan de beurt. Ook zij 
heeft laten zien dat ze in dit niveau thuishoort. Ze turnde vooral mooie oefeningen 
op sprong en balk, en werd op die toestellen 7e en 10e! 

 

Op zondag 4 november mochten we alweer vroeg richting Tilburg. De Instappers 
N3 waren aan de beurt voor hun wedstrijd. Kaylee, Liana, Pleunie, Me’arrah en Ma-
rissa komen dit jaar in dit niveau uit. Voor hen was dit hun eerste grote wedstrijd 
zo ver weg, en ze vonden het duidelijk spannend. Ze hebben allemaal mooie oefe-
ningen laten zien, en zijn op sommige toestellen zelfs heel hoog geëindigd! Pleunie 
werd 3e op sprong en 3e op vloer, Me’arrah 4e op sprong, en Liana 3e op brug! 

 

Hierna was het de beurt aan Carolien, Instap N2. Zij turnde een erg goede wed-
strijd en viel met een 4e plaats helaas net buiten de prijzen. Ze heeft wel laten zien 
dat ze dit hoge niveau goed aankan en werd 4e op brug en zelfs 1ste op de vloer! 

 

De laatste wedstrijd was de wedstrijd van Marlies, we hadden aan het begin van de 
wedstrijd persoonlijke doelen gemaakt die ze graag wilden halen. Een van de moei-
lijkste doelen was de kip op de brug, tijdens het inturnen lukte hij steeds niet maar 
tijdens de wedstrijd lukte de kip ☺ Alle andere doelen die ze voor zichzelf gesteld 
had heeft ze ook gehaald en dat is super knap van haar!  

 

Noëmi en Isabel hadden dit weekend ook wedstrijden maar om diverse redenen 
konden zij niet mee doen. Volgende wedstrijd doen zij zeker mee en kunnen we 
ook over hun verslag uitbrengen. 

 

Al met al was het een erg geslaagd weekend en zijn we hard aan het oefenen voor 
de regiowedstrijden! 

 

Nour 



 8 

ZALENCOMPETITIE 1E RONDE  

Op dinsdag 6 november was voor de meiden en jongens van 6-9 jaar de eerste 
ronde van de zalencompetitie en op dinsdag 20 november was de wedstrijd van de 
10-16+ groep. De meiden van juf Renske en de jongens van juf Cindy kwamen op 
bezoek in de zaal bij juf Merel. De wedstrijd begon op tijd en verliep soepel. We 
hebben veel mooie oefeningen van de jongens en meiden gezien en vaak ook al 
veel uit het hoofd. Aan het einde van de wedstijd waren er een hoop ouders die 
hielpen met opruimen, heel fijn! Hierdoor waren we snel klaar en konden we door 
naar de prijsuitreiking. Deze was voor de jongens en meiden apart, hier de win-
naars en winnaressen: 

                                                       
Wij zijn als juffen erg trots op de jongens en meiden en hopen jullie bij de  
volgende ronde weer terug te zien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes juf Merel  

6-7 jaar niveau 15 1.)Safiyya 

6-7 jaar niveau 14 1.)Danique 

6-7 jaar niveau 13 1.)Sheijla 

8-9 jaar niveau 14 1.)Zeynep 

8-9 jaar niveau 13 1.)Meryem 

10-11 jaar niveau 13 1.)Kacy 

9-11 jaar niveau 12 1.)Josabina 

6-7 jaar niveau 14 2.)Jayano 

8-11 jaar niveau 13 1.)Nathan 

10-11 jaar niveau 13 1.)Sanae 

10-11 jaar niveau 12 1.)Amy 

10-12 jaar niveau 11 1.)Carmen&Zia 
2.) Enia 

12-13 jaar niveau 12 1.)Minou 

12-13 jaar niveau 10 3.)Dana 

14-16+ niveau 11 1.)Asja 

14-15 jaar niveau 9 1.)Lilly 

16+ niveau 9 3.)Martine 

10-11 jaar niveau 13 3.)Jeroen 

14-15 jaar niveau 13 3.)Glenn 

14-16+ niveau 11 1.)Julian 

JAARVERGADERING 
 
Het bestuur nodigt alle leden en belangstellenden uit voor de  
115e Algemene ledenvergadering op vrijdag 8 maart 2019.  
 
Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen van 2018 besproken  
en wordt het jaarplan voor 2019 doorgenomen. 
Daarnaast worden diverse vrijwilligers en jubilarissen in het zonnetje gezet. 
 
De vergadering wordt gehouden in de André Castens Sportzaal,  
Renswoudelaan 47 in Den Haag. 
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 
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ROADSHOW 

in oktober zijn de recreatielessen bezocht door het Roadshow Team. 
Ouders en leden kregen informatie over de diverse activiteiten en wedstrijden die 
dit seizoen georganiseerd worden en er werd aandacht besteed aan de AVG. 
Iedereen in verzocht opnieuw het inschrijfformulier in te vullen aangezien de voor-
waarden gewijzigd zijn en wij op deze manier het ledenbestand weer up-2-date 
kunnen krijgen. Daarnaast is aan ouders gevraagd zich op te geven om te helpen. 
 
Inmiddels hebben we al veel formulieren terug ontvangen maar nog niet allemaal. 
Dus een verzoek om deze, volledig ingevuld, zsm in te leveren op de les. 

Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst !!  
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RAYONWEDSTRIJDEN BOVENBOUW 4e DIVISIE 24 en 25 NOVEMBER  

Dit jaar beginnen de rayonwedstrijden al vroeg in het seizoen en wel op 24 novem-
ber voor de jeugd, junioren en senioren van de 4e divisie. 
Nikki, Meike en Eline begonnen de dag met hun eerste wedstrijd in de bovenbouw. 
Ondanks de zenuwen turnden zij een goede wedstrijd. 

 
 
In de tweede wedstrijd kwamen de junioren op 2 banen in actie; Demi, Isabella, 
Nikita, Romaissa, Sara en Vera. 
Er werd hier en daar geïmproviseerd en niet alles ging bij iedereen zoals gewenst 
maar de meiden turnen allemaal een stabiele wedstrijd met een zilveren medaille 
voor Sara als resultaat. 

 
De senioren; AnneSophie, Eline, Flo, Lisa, Romy, Renske sloten de dag verdeeld 
over 2 banen af. In deze wedstrijd wist ook Romy met het zilver naar huis te gaan. 
 
Op zondag kwam senior Annicka (helaas buiten mededingen) in actie. 
Ze turnde vooral op vloer en balk de sterren van de hemel 

18e Nikki vd Steen 34.900 

20e Eline van Stappershoef 33.233 

21e Meike Rog 23.900 (geen sprong) 

5e Nikita Handana 38.800 2e op balk met 10.000 

6e Demi vd Steen 38.750   

15e Isabella Vogel 33.667   

2e Sara vd Veen 42.767 2e op balk met 10.967, 1e op vloer met 
11.767 

5e Vera de Groot 41.766   

7e Romaissa el Bouijffi 
40.734 

2e op sprong met 12.000 
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LAATSTE WEDSTRIJD 1e RONDE ZALENCOMPETITIE.  

Donderdag 22 november 2018 was de laatste 
wedstrijd voor de grote meiden in de eerste 
ronde van de zalencompetitie. De wedstrijd 
werd gehouden in de zaal van juf Ilse (2e Swee-
linckstraat) en in deze wedstrijd streden de 
meiden van juf Rachel tegen de meiden van juf 
Ilse/Martine. 
De meiden hebben mooie dingen laten zijn, een 
aantal turnde zelf hun vloeroefening op muziek! 
Uiteindelijk behaalde de les van juf Rachel een 
totaal aantal punten van 239.05 en juf Ilse een 
totaal van 241.9. In onderstaande tabel ziet u 
de verdere prijsuitreiking! 
 
Groetjes, 
Martine 
 

 

10-11 jaar niveau 13 2e : Roos Tempelaar 44.6 

11-13 jaar niveau 13 1e : Marwa Bougrini 50.8 

  2e: Roos Verwaard 50.65 

10-11 jaar niveau 11 1e: Ines Beschoor Plug 49.4 

12-13 jaar niveau 11 1e: Esmee Oosterhof 43.65 

14-15 jaar niveau 11 1e: April Hanson 47.6 

10-11 jaar niveau 10 1e: Belle van Nouhuys 48.85 

13-15 jaar niveau 10 1e: Elina Elbers 48 

16 jaar eo niveau 10 Julia Keukens 36.9 

16 jaar eo niveau 9 1e: Quincy van den 
Hoogenband 

46.4 

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN 
 
Wij ontvingen het trieste bericht dat één van de dames van de dinsdag-avond  
seniorenles aan de Mari Andriessenstraat op 16 november is overleden.  
 
Ineke Lange-Hofacker kreeg begin van het jaar de diagnose uitgezaaide longkan-
ker te horen. Zij heeft nog diverse behandelingen ondergaan, echter zonder resul-
taat. 
 
Zij wordt gemist op de les, daar zij met de nodige vriendinnen al jaren op de gym 
zat, de laatste jaren bij Donar , daarvoor bij Excelsior en andere verenigingen. 
Veel van de dames van de dinsdagavond zijn bij het afscheid en/of de eucharis-
tieviering aanwezig geweest. 
Eén van hen heeft een mooi gedicht over vriendschap voorgedragen. Wij hebben 
namens de dames een donatie gedaan conform haar wens. 
 
Wij wensen familie en vrienden van Ineke veel sterkte !   
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SEPTEMBER  
Esmee Mets, Jasmine Kamit, Quincy van den Hoogenband, Lois Kortekaas, 
Nathan Bosch, Ishaya Samsoedien, Annicka van Wijk, Lynn Wanrooij, Bow 
Schijf, Aisha Tlili, Lilli Zeven, Romy van Rijn, Quiyana de Sousa, Charley 
Schweinsberg, Malak Bellahsini, Eline den Oudsten, Anne Kortekaas, Alice 
Geelhoed, Mila Ghijsels, Jeroen Thierrij,, Valerick de la Cruz VasquezJulia 
Gonzalez Izquierdo, Haylee Zandhuis, Jordy Nolkes, Nikita Handana, Reda 
Bartal, Ayanah Bridgewater, Cjaerly Koster, Lamyae Adahchour, Julia Angeli-
na Ristovski, Kaylee Schweinsberg, Sophronia Amoako, Nikki vd Steen, 
Jahnay Cameron, Sara Idrissi, Layla Rosa Bodbijl, Meryem Sölemez, Yara 
Wieser, Noël Bakas, Noemi Lubout, Maja Varadi, Loubna El Bachiri, Melika 
Shourehdeli, Safae Samir, Nina Czekajlo 
 
OKTOBER 
Shanaya Robert, Charon Nieuwpoort, Ming Zhi Ke, Jesse Oosterveer, Ilse 
Bakker, Dana Selier, Jenna Bernard, Lisa Heidenreich, Nadia Wyrembak, Lu-
enna Maria, Angelina Boejharat, Nada Benhmidou, Ashba Siddique, Aylin 
Dursun, Talitha Tilstra, Dounia Alaoui-Mrani, Angelina Tompul, Nikki van der 
Leer, Fay Oosterveer, Chanel Bhadai, Jasleen Okafor, Shriya Jagesar, Marissa 
Poorter, Tasnim Mesbih, Cennet Karabulut, Ryshenna Ajodhia, Charlize Wols, 
Avedis Akmakajian, Zeynep Tas, Lejla Adrovic, Djulisa van der Mee 
 
NOVEMBER 
Yennah Lamens, Tatika Brouwer, Dania Ramaden, Tyrah Okunola, Senae El 
Kharbachi, Julia Stork, Maryalisa Juan Pedro, Anna Tekeste, Bridget Bastein, 
Emma Prgin, Risha Bihari, Gamze Borisova, Sandy Farhan, Bindi Swikker, 
Joyce Hamstra, Rianny Sofia Hernandez Boer, Xi Miao Yu, Daphne Chappin, 
Roxy Vrolijk, Jien Abdullah, Julia Keukens, Bibian Dekkers, Danny Kuiper, Nik-
ki Dulfer, Julia Radowiecka, Rosario Denia Llácer, Lorena Martina, Ra-
cheyleigh Hislop, Samuel Dulin, April Hanson, Puck Koning, Lorena van Dijk, 
Eleni Adeney, Jazz Anouk Steijn, Younes Akalei, Ceylin Tastekin, Sophie de 
Klerk, Daniel van Iperen, Hajar Afkir, Jullyandra Ernestina  
 
DECEMBER  
Zunaira Jawaheerkhan, Keysharah Roshanali, Zianny Koster, Madelief Prins, 
Laura Frijmus, Angie Verstraate, Abigail Kozlowska, Summer Estrada Rodri-
gues, Jeanique Isabella, Amy Xavier, Pippa Beekhof, Selena Blagojevic, Lina 
Altun, Carlotta Rechenhofer, Yindee Witvoet, Jarett Smees , Tamara Ahmed, 
Sanne Heidenreich, Mikaela Kelly, Anita Pokrywka, Chimene Marks, Christos 
Iosifidis, Romaissa El Boujjoufi, Deimante Veselova, Ekimwona Uhunmwang-
ho, Quinty Walravens, Febe de Ridder, Kayleigh van Fessem, Shanaya Jai-
nandunsing, Quincy van Bree, Sara Yildirim, Anela Solak, Anastasia Alexa, 
Antonia Alexe, Queenisha Pinas, Nihad Kourfi, Julia Pronk, Satra Dundas, 
Grace van Hees, Constanza Bogaert, Marije ten Bosch, Iga Dominikowska, 
Britt van der Kaaden 
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advertenties 
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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 2019 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.  

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

Maandag  
4 maart 
17.30 — 

19.30 uur 

Maandag  
3 juni 

17.30 — 
19.30 uur 

Maandag  
2 september 

17.30 — 
19.30 uur 

Maandag  
2 december  

17.30 — 
19.30 uur 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
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advertenties 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
  
Zondag 6 januari 2019  
zijn alle leden welkom om te komen turnen op het  
‘reis rond de wereld parcours’ 
 in de Renswoudelaan 47. 
Van 13.00—15.00 u worden alle toestellen uit het hok getrokken voor het  
Nieuwjaarsturnen 
 
Terwijl de kinderen lekker turnen staat er voor de ouders een hapje en een 
drankje klaar om samen op het nieuwe jaar te proosten.  
Een bijzonder jaar want in 2019 bestaat Donar 115 jaar 
  
Tot 6 januari allemaal!!!! 
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FOTO GEVONDEN OP DE WEBSITE 

IN HET VOLGENDE KRANTJE EEN ANDERE FOTO  

ACTIVITEITEN KOMENDE MAANDEN 

Zaterdag 5  januari  Springdagen 

Zondag 6 januari   Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 20 januari   Turnhaltraining recreatie 

Zaterdag 26 januari  Donar Team Cup 

Zondag 27 januari  Donar Team Cup 

Zaterdag 2 februari   2e ronde Zalencompetitie 

Vrijdag 8 maart  Jaarvergadering 

Zaterdag 16 maart  NL Doet 

Zondag 31 maart  Turnhaltraining recreatie 

Zondag 14 april   Onderlinge wedstrijden  

Bestuur en leiding van Donar wenst iedereen 
gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling !! 


