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Voorwoord 
 

Beste Allemaal, 
 

De eerste activiteit in 2014 
die in ons jubileumjaar door 
de jubileumcommissie met 
veel succes is georganiseerd, 
was de nieuwjaarsborrel. Een 
aantal oud(e) leden, maar 
ook wat jeugdige leden 
waren aanwezig. Het was 
een hele gezellige bijeen-
komst van zo’n 100 mensen 
die toostten op de gezondheid van Donar.  
Een compliment aan onze jubileumcommissie die al weer met de volgende 

activiteit bezig is nl. de reünie op 16 
maart as. 
 

Natuurlijk komen er ook de nodige 
wedstrijden aan waaronder de 
Onderlinge Wedstrijd en daarnaast 
organiseert Donar weer de Haagse 
Bosancup. Behalve in ons 
donarkrantje kunt u ook veel 
informatie op onze site vinden. 
(www.donargym.nl)   

 

Zeker niet onbelangrijk is onze Algemene Ledenvergadering op 28 maart 
waarover u verderop meer informatie zult kunnen lezen. Wij hopen dat er 
veel leden of ouders van jeugdleden zullen komen om o.a. met ons mee te 
denken over hoe we Donar nog beter vooruit kunnen helpen en misschien 
wilt u ons wel helpen om bepaalde activiteiten te organiseren. 
Hopelijk dus tot 28 maart!! 
 

E.Castens (Voorzitter) 
 
Colofon:         
Gymnastiekvereniging Donar                     Volg Donar ook op facebook     
Renswoudelaan 47, 2546 XE Den Haag                 Voor de selectie heren op:     
www.donargym.nl ; e-mail: info@donargym.nl                  www.haagsetopsport.nl                                      
redactieadres en advertenties: secretariaat@donargym.nl 
Oplage ca. 500. Drukker: Sportservice Zuid-Holland  
 
 

http://www.donargym.nl/
http://www.donargym.nl/
mailto:info@donargym.nl
http://www.haagsetopsport.nl/
mailto:secretariaat@donargym.nl
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Bowlen en steengrillen van de dinsdagavond gymdames 
(redactie: leuk om ook eens een verslagje te ontvangen van deze damesles) 

 
De dames van de dinsdagavondgym besloten de laatste gymavond van het 
jaar goed af te sluiten om i.p.v. te gymmen nu eens gezellig te gaan 
steengrillen en bowlen in het bowlingcentrum Ockenburgh.  
In het bowlingcentrum was het voor de kerstdagen sfeervol versierd en we 
genoten bij binnenkomst van de feestelijk gedekte tafels. We werden 
verwelkomd met een drankje om te proosten en konden hierna starten met 
het uitgebreide steengrillen. Er waren allerlei soorten vlees, grote garnalen, 
veel bijgerechten zoals paprika, tomaten, sla, augurken, sausjes, stokbrood. 
Voor het gezellig samenzijn hadden we 2 uur de tijd om te steengrillen en al 
etend en babbelend ging de tijd snel voorbij. 
Na het steengrillen was het tijd om een uur te gaan bowlen. We hadden 2 
bowlingbanen beschikbaar zodat iedereen fanatiek kon spelen. Vera Wessels 
verraste de deelnemers door verloting met een aantal leuke prijsjes. 
Ook de deelnemers  hadden Vera niet vergeten en ze kreeg een leuke 
attentie voor de kerst aangeboden. 
Na afloop van 
het bowlen 
sloten we deze 
super gezellige 
avond af met 
een drankje .  
Ria en Vera, 
namens de 
dames van de 
dinsdagavond-
gym bedankt 
voor het 
organiseren van 
deze leuke 
avond. 
 

Ingrid v.d Toorn 
 
 
Paul en Marianne van Werkhoven willen  graag  Ina ter Wengel bedanken 
voor het feit dat zij elk jaar weer een stukje voor het Clubblad schrijft 
namens de dames-aerobicsles, dat het najaarsetentje weer zo gezellig was en 
dat het zo leuk is, dat het steeds op een andere locatie is. 
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Open Tilburgse Kampioenschappen 2013 

 
Net als voorgaande jaren deed de herenselectie mee aan de Open 
Tilburgse Kampioenschappen. De eerste test ter voorbereiding op 
het wedstrijdseizoen.  
De benjamins turnden allemaal een goede wedstrijd. De eerstejaars 
benjamins turnen nog veel in de min, maar voeren dit al heel netjes 
uit! Moemen, Mick en Teije kwamen helaas nog niet in de buurt van 
een podiumplek.  
Nathan en Romeo hebben al een jaar wedstrijdervaring. Dit lieten 

zij duidelijk merken en mochten dit werd beloond met een derde en 
Romeo zelfs eerste plek!  
Nick en Joued hadden 
helaas geen 
tegenstander. Zij turnden 
dus tegen zichzelf. Zij 
deden goed hun best en 
mochten allebei een 
gouden medaille ophalen.  
Marwan, Younes en 

Daniël gaan dit seizoen 
de strijd met elkaar aan 
in de categorie instap in 
de eerste divisie. Marwan 
en Daniël gingen heel 
gelijk op en eindigden 
met een miniem verschil 
om op de 2e en 3e plek. 
Younes was duidelijk de 
sterkste en mocht op het 

hoogste podium staan.  
Frank en Luka mogen dit 
jaar weer tegen elkaar 
strijden. Frank heeft al 
iets meer ervaring 
opgedaan in niveau 8 en 
turnde een goede wedstrijd. Luka liet nog wat steekjes vallen en 
kwam daardoor op de 3e plaats. Frank eindigde met 0,3 verschil op 
de kampioen op de 2e plaats!  
In de laatste wedstrijd was Mehdi aan de beurt. Mehdi had slechts 

één tegenstander, maar die was wel minimaal gelijkwaardig. Mehdi 
turnde een goede wedstrijd, maar moet de puntjes nog op de i 
zetten. Hij eindigde op de 2e plek. 
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Oranje Jong Talent  

 
Afgelopen jaar hebben Nick en Joued deel uitgemaakt van de 
Oranje Jong Talent-selectie. Zij hebben 10 keer getraind onder 
leiding van landelijke en regionale trainers. Nick mag volgend jaar 
weer deelnemen aan de trainingen. Joued is helaas niet 
geselecteerd voor de nieuwe groep. Leuke opsteker is dat er toch 
een tweede jongen van Donar geselecteerd is. Younes mag 
aankomend jaar gaan laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft! 
Gefeliciteerd Nick en Younes!  
 

Kersttoernooi Nijmegen 
 

Na het succes van vorig jaar meldden wij ook dit jaar twee teams 
aan voor het kersttoernooi van g.v. de Hazenkamp. Het toernooi 
begon al om 8.15u. Vroeg opstaan dus. Toch hadden de mannen 
geen last van het vroege tijdstip. Zij lieten goede oefeningen zien. 
Hier en daar werd even verkeerd geteld of werden elementen 
omgedraaid. Echter zagen wij dit als oefenwedstrijd en dus 
mochten er fouten gemaakt worden. We weten nu waar we de 

puntjes op de i moeten gaan zetten. 
Team 1 bestond uit 
Nathan, Teije, Mick en 
Romeo. Deze benjamins 
eindigden op de tweede 
plaats. Gezien hun 
geringe wedstrijdervaring 
een hele knappe 
prestatie.  
Team 2 Joued, Marwan, 

Younes en Micael 
(gastturner STHW) was al 
iets meer ervaren. Hun 
oefeningen zijn al veel 
stabieler. Ook turnen zij iets 
moeilijkere elementen. 
Zij lieten de concurrentie 
ver achter zich en werden 

met acht punten verschil op de nummer 2 kampioen!  
Het was een leuke, rustige, gezellige wedstrijd waarbij de jongens 

goed luisterden en zich goed concentreerden!   
Kortom, het vroege opstaan werd beloond!  
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Hoe moet het lidmaatschap beëindigd worden? 
 

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk door schriftelijk op te 
zeggen bij het ledensecretariaat en wel 30 dagen voor het begin van het 
nieuwe kwartaal. Adres Volendamlaan 865/5 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.  

 
 

De les die de meesten loten heeft verkocht dit 
jaar is: 
1e Heren selectie met 210 verkochte loten. 
 

2e De les van juf Rachel op de vrijdag met 181 verkochte loten. 
3e De les van 6-9 jaar van juf Naomi met 149 verkochte loten. 
  

Verder kregen degenen die meer dan 35 loten hadden verkocht een 
bioscoopbon. De volgende kinderen is dat gelukt.  
- Van juf Jessica, Diana 
- Van juf Kimberly, Kevin Deurloo 
- Van juf Naomi, Floor en Aimee 
- Van juf Rachel, Thana en Isa 
- Van de Heren selectie, Luka Smits, Joued en Luca Argante. 
- van de Dames selectie, Kalina 
Hartstikke goed gedaan en veel plezier ermee ! 
 

 
Haags Sportgala 2013 
Vorig jaar is Nick Nederlands 
Kampioen op de meerkamp bij de 
benjamins geworden. Op 27 
januari is hij hiervoor gehuldigd. 
De presentatie van de avond lag in 
handen van Bas Muijs. Na een 
spectaculair optreden van cheer-
leaders werd Nick gehuldigd door 
de trainer van ADO - Den Haag. 
Nick kreeg een mooie medaille en 
kan tegen iedereen zeggen dat hij 
op het podium van het Circus-
theater heeft gestaan!   
Een leuke ervaring! 

mailto:ledensecretariaat@donargym.nl
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50 PLUS – LEKKER BEWEGEN DUS !!! 
 

Dat bewegen belangrijk is voor lijf en leden is een bekend gegeven. Met 
ingang van een nieuw jaar worden er ook altijd veel goede voornemens 
gemaakt om een start te maken met afvallen en/of verbeteren van de 
conditie. Buiten het aanpassen van het eetpatroon is (veel) bewegen een 
vereiste om hart en bloedvaten weer in een betere conditie te brengen. 
Bij Donar zijn buiten de vele lessen met turnen 
voor de jeugd ook meerdere lessen met aanbod 
voor de wat ouderen onder ons.  Op maandag- 
en  dinsdag avond zijn er 2 lessen o.l.v. Vera  
Wessels waarbij de dames , de meesten zijn 50 
jaar en ouder, een gezellig maar ook pittig 
uurtje gymnastiek en bewegen krijgen 
aangeboden. Dit varieert van ritmische 
grondoefeningen, waarbij de spieren van hoofd 
tot aan de voeten aan bod komen tot conditieverhogende aerobics en diverse 
bal- of gezelschapsspelen. Het sociale aspect wordt zeker niet vergeten. De 
dames hebben elkaar altijd veel te vertellen en 
de kaakspieren worden voor en na de lessen 
goed gebruikt.  
Vaste prik op de dinsdagavond les in de Mari 
Andriessenstraat is dat de dames altijd rond 
eind november/ begin december een circuitje 
aangeboden krijgen, waarbij zij een minuut 
lang diverse kracht en conditieoefeningen 
moeten doen. Dit vergelijken we altijd met de 
resultaten van het jaar ervoor, zodat ze 
kunnen constateren dat het met hun conditie best in orde is. 

Henneke, Ria, Betty en Ingrid gaan 
ervoor. Maar na gedane arbeid is het 
goed rusten !! 
 
We kunnen op de diverse lessen best wel 
wat aanvulling gebruiken en het zou leuk 
zijn als we in het nieuwe jaar weer wat 
nieuwe leden kunnen begroeten. 

 
Hierbij een overzichtje van het lesaanbod binnen DONAR waar de al wat 
oudere sporter  van harte welkom is. 
 
Maandagavond : Renswoudelaan 47 : 20.30 – 21.30 uur : gymnastiek & 
conditie training o.l.v. Vera Wessels 
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Dinsdagavond : Mari Andriessenstr.40 , 20.00 – 21.00 uur: gymnastiek & 
conditie training o.l.v. Vera Wessels 
Den Helderstraat 260, 20.30 – 22.30 uur volleybal heren o.l.v. Martin Visser 
Woensdagavond :Renswoudelaan 47, 20.00 – 21.00 uur: aerobics / 
bodyshape  o.l.v. Loes Trompet 
Walenburg 25 :19.30 – 20.30 uur, gymnastiek & conditie training o.l.v. Hester 
Blankenstijn 
Donderdagavond : Rederijkerstraat 120, 20.00 – 22.00 uur : badminton  
 
 

Reunie: 16 maart 2014  tgv 110 jarig jubileum 

Na het succes van de nieuwjaarsreceptie van afgelopen zondag zijn wij nu 
alweer volop bezig met de voorbereiding van de reünie op 16 maart. Wij 
hopen ook op deze dag weer een hoop leden en vooral oud-leden te 
verwelkomen.  Bent u zelf lid geweest van Donar, of kent u iemand die lid is 
geweest. Meld je aan voor de reünie!! (zie e-mail adres) 
 
Om de geschiedenis van Donar is beeld te brengen zijn wij op zoek naar 
foto's. Dus heeft u nog foto's van uw turnverleden bij Donar........stuur 
of mail deze naar ons!     jubileum@donargym.nl  
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Haagse scholen turntoernooi 2014 
 
Het Haagse scholen turntoernooi, dat elk jaar en al jarenlang door ism DONAR 
door de gemeenten Den Haag wordt georganiseerd. Is weer een groot succes 
geworden. 236 (!) kinderen van de lagere scholen deden mee. Het verliep 
allemaal weer gesmeerd: veel leiding en vrijwiligers van Donar waren aanwezig 
ter ondersteuning: tellen, jury, kantine, begeleiding etc. Ook waren er veel 
studenten van de HALO aanwezig om te helpen. De damesselectie van DONAR  
gaf een spetterende demo op de tumblingbaan en trampoline.    
Iedereen hartelijk dank! 
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GETROUWD 
  
Vrijdag 7 februari zijn oud 
Donar trainers Erik van der 
Waal en Mariska Troost in 
het huwelijksbootje 
gestapt.  
 
 
 
 
 
HEEL VEEL GELUK 
TOEGEWENST!!! 
 
BESTUUR en LEIDING 
DONAR 
 
 
 
 

 
Nieuwe juniorleden bij DONAR  

Aleyna Aydin, Ema Brozova, Matej Broz, Roos Bekooy, Terrence Boudi, 
Cathleen van Duuren, Dewi Hammer, Yara Harteveld, Lauren Housmans,  
Zoe Jolivet, Lola Kramer, Vanya Karnaukh, Yennah Lamens, Rick Lispet, 
Gwen Mecksenaar, Ece Paz, Daniel Przybyslawski, Adam Portier, Charmene 
Raneberg, Suzy van Roosmalen, Donnee Schokker, Nisanur Tunc, Abely 
Zimmerman. 
 
WELKOM bij DONAR en VEEL PLEZIER! 
 

 
OPROEP:    NIEUWE MEISJESLEDEN GEZOCHT 
 

Donar is op zoek naar nieuwe meisjesleden voor de 
selectiegroep in Leidschendam, met name kinderen 
geboren in 2008 en 2007, maar ouder is ook welkom.  
 
Belangstelling of vragen?  Mail naar mark@donargym.nl 
 

 
 

mailto:mark@donargym.nl
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In het weekend van 14 en 15 juni wordt de tweede editie van de Haagse 
Bosan Cup gehouden. Dat het toernooi, georganiseerd door Donar, vorig jaar 
een groot succes was, blijkt wel uit het feit dat het toernooi dit jaar binnen 
9.5 uur vol zat!! Hierop hebben wij besloten om het toernooi te verplaatsen 
naar sporthal de Fluit in Leidschendam omdat wij op die manier meer plekken 
konden creëren. Momenteel zijn er 539 turnsters ingeschreven en staat 
er nog een aantal op de reservelijst. 
Voor dit toernooi zijn we op zoek naar vrijwilligers. Sterke ouders voor 
het op-afbouwen van de toestellen, kinderen om de jurybriefjes op te halen... 
Iedereen is welkom om te helpen. 
Wil je helpen stuur dan een email naar hbc@donargym.nl en kijk voor meer 
informatie op www.haagsebosancup.nl  

 
  
 

 

 

De was is gedaan en 
klaar voor de 2e  editie!
   
 
 
 
 
 
 
 

 

Talentendag februari 2014 
 

Zondag 9 februari ging om 11:30 uur de talentendag van start. Met een 
opkomst van maar liefst 40 turnsters van verenigingen uit Den Haag en 
omgeving. Er werd specifiek getest op kracht, lenigheid, coördinatie en 
oriëntatie. Ook in het trainingsdeel werden de deelnemers nauwkeurig in de 
gaten gehouden. Snelle voetjes, geduwde houdingen en gecontroleerde 
bewegingen is wat we graag zien. De turnsters hebben vol enthousiasme de 
testen en training doorstaan. Op naar de volgende editie in juli 2014! 
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WEER FINALEPLAATSEN voor TURNSTERS VAN DONAR 
 

Zaterdag 25 januari werden in 
de Amsterdamse Turnace Hall 
of Gymnastics de jaarlijkse 
derde divisie wedstrijden van 
Rayon Zuid-Holland Noord 
geturnd. Donar, deed deze dag 
met maar liefst 9 turnsters mee 
Jeugd-turnster Lou-ann Roos 
werd met 42.175 punten 9e en 
plaatste zich hiermee voor de 
halve finale NK. Zij plaatste zich 
tevens voor de districtsfinale in 
Amsterdam op 22 maart, net als Cheyenne Bosari en Cheyenne Keereweer. 
Annicka van Wijk staat als eerste reserve 
Bij Pupil 1 wist Kayleigh Sumter zich te plaatsen  voor de districtfinale.  
Zij kwam net  0.725 tekort voor de halve finale NK.  

Kim van der Zanden staat als eerste 
reserve voor de districtfinale. 
Bij Pupil 2 vielen Merel Smeets en Lisa 
Krul net buiten de doorstroom plaatsen. 

 
Belangrijke data (onder voorbehoud . Kijk ook op de website voor 
wijzigingen) 

2e ronde zalencompetitie:  6 april 2014 
Onderlinge wedstrijden:  zondag 1 juni 2014 
Haagse Bosan Cup:  het weekend van 14 en 15 juni 2014  
Kamp:    het weekend van 27, 28 en 29 juni 2014  
Gym 3 daagse:    ma 7, di 8 en woe 9 juli 2014. 
Zomervakantie- start:  maandag 21 juli 
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Districtskampioenschappen 2014  
 
In januari worden traditioneel de districtskampioenschappen gehouden.  
Dit is het eerste echte meetmoment voor het komende wedstrijdseizoen.  
De meeste turners hadden een goede voorbereiding en mede daarom ook zin 
in de wedstrijd.  
Bij de benjamins in de talentendivisie deden Teije, Mick, Moemen, Nathan en 
Romeo mee. Niet alle jongens hadden hun dag, het ene toestel ging dan ook 
een stuk beter dan het andere. Uiteindelijk mocht Romeo een bronzen 
medaille ophalen.  
Bij de instappers in niveau 9 turnden Younes, Daniël en Marwan. Daniël heeft 
in de voorbereiding grote sprongen gemaakt en turnde een zeer goede 
wedstrijd. Helaas eindigde hij op de, altijd vervelende, vierde plaats.  
Marwan is eerstejaars en dat is zwaar. Hij eindigde als negende.  
Younes had zeker niet zijn dag, maar werd toch derde. Alle drie de jongens 
weten waar zij aan moeten werken!  
Joued turnt in bij de pupillen in de eerste divisie. In deze groep heeft hij 
grote concurrentie. Daarnaast had hij zijn dag niet, dus helaas zat een hoge 
klassering er niet in.  
Nick had ook moeite met het focussen, gelukkig haalde hij wel genoeg 
punten voor een eerste plaats.  
 

Over de ochtend waren de trainers niet erg tevreden. Gelukkig waren er nog 
twee ronden. In de middagronde zat Mehdi. Mehdi heeft grote concurrentie 
in de eerste divisie. Hij moest o.a. tegen (voormalig) jong oranje turners. 
Mehdi turnde een fantastische wedstrijd en werd de terechte 
districtskampioen.  
 

In de laatste ronde was Tim aan de beurt. Hij begon niet lekker aan de 
wedstrijd, maar groeide daarna per toestel. Uiteindelijk mag hij zich een jaar 
lang districtskampioen bij de senioren in de eerste divisie noemen!  
 

Luka turnde zijn districtswedstrijd in Waddinxveen. Hij turnt als eerstejaars 
pupil in de tweede divisie. Al na een paar toestellen werd duidelijk dat Luka 
één van de favorieten was. Gelukkig kon Luka de goede prestaties 
vasthouden en werd overtuigend districtskampioen!  
 

Kortom, deze kampioenschappen zijn toch een succes geworden!  
 

Achtste FINALES NK. 
 

In het tweede weekend van februari vonden de achtste finales voor het NK 
plaats. De oudere jongens op ere- en 1e niveau mogen deze wedstrijd 
overslaan en daardoor was Tim automatisch geplaatst voor de kwartfinale.  
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De andere jongens moesten eerst laten zien dat zij bij de besten horen. In 
sommige categorieën waren wel meer dan 100 deelnemers, dus een echte 
offday konden ze niet gebruiken. 
Mehdi turnde zijn wedstrijd op de zaterdag. Hij turnde een goede wedstrijd, 
maakte enkele foutjes, maar eindigde als 3e dus onwijs goed! Dat 
belooft veel voor de rest van het seizoen.  
Op zondagochtend turnden instappers Luka, Frank en de benjamins Romeo, 
Nathan, Moemen, Teije en Mick. Van de eerste twee hadden wij verwacht dat 
plaatsing geen probleem zou zijn. De andere jongens zijn eerstejaars en dan 
is het moeilijk om je te plaatsen. Toch bleken zij al goed mee te kunnen en 
plaatsen zich voor de kwartfinale! Superknap!! 
Aan het einde van de ochtend waren Nick, Joued, Younes, Marwan en Daniel 
aan de beurt. Alle vijf maakten zij een goede kans op de kwartfinale. Zij 
deden wat van hen verwacht werd en plaatsten zich allen ruim voor de finale! 
Younes zelfs als zesde!  
Kortom, wij trainers zijn zeer tevreden over deze eerste voorronde!  
 
 
 

Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 
maart 2014, samen met duizenden 
organisaties in het land, NLdoet; de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert 
iedereen om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken. 
 

Kloppend hart 
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje 
Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de 
samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het 
vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.  
In de 2013 editie waren 310.000 Nederlanders actief bij meer dan 8.400 
klussen, een recordaantal.  
 
Ook Donar doet mee op 21 maart of 22 maart. Wij willen graag de 
buitenkant van onze zaal en dan speciaal het gedeelte van het toestelhok 
weer lekker in de verf hebben. Wie heeft een paar uurtjes over en wil ons 
helpen?Misschien met de collega’s van het werk of misschien bent u al 
gepensioneerd? (Opa’s en Oma’s?) Aanmelding kan bij NLDoet of 
secretariaat@donargym.nl 
 
 

mailto:secretariaat@donargym.nl
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Turncompetitie  MEISJES/DAMES 
 
Dit seizoen doet Donar met 6 teams mee aan de turncompetitie. In poule 
1/2, 3 en 6 hebben wij een combiteam met Quintus Kwintsheul. 
Bij de turncompetitie heeft elk team 3 wedstrijden. De 4 beste teams uit elke 
poule strijden op 21 juni in de finale om de eerste plaats. 
 
Indeling van de teams 

 
Wedstrijd verslagen 
Poule 4/5, team 2 heeft al 2 wedstrijden gehad. Op 11 januari begon het 
team met Nienke, Jahlyna, Isabella, Jasmijn, Samantha en Anne-Sophie met 
een wedstrijd in Hazerswoude Rijndijk tegen Aspasia, Quintus en Reflex. 
Omdat de wedstrijd vroeg in het seizoen was waren de meiden er nog niet 
helemaal klaar voor. Het team werd 3e. individueel werd Anne-Sophie 1e op 
brug, Nienke 2e op spong en Jahlyna 3e op balk 
Op 1 februari was dit team met hun thuiswedstrijd alweer aan de beurt. In de 
turnhal Den Haag werd er gestreden tegen HouVast, Thor en Heres. Dit keer 
waren Nienke, Jahlyna, Isabella, Romaissa, Samantha en Anne-Sophie mee 
en behaalde weer de 3e plaats. Anne-Sophie werd 3e op brug, Jahlyna 2e op 
balk.  
Poule 6: Op 1 februari had ook dit team zijn thuiswedstrijd in de turnhal Den 
Haag tegen Tumo, Thor en Mobilee. Omdat het team maar uit 6 meiden 
bestaat waren ze allemaal van de partij. Het team behaalde de 3e plaats. 
Chayenne werd 4e op brug en Romy-Sophie 4e op balk. 
Poule 1/2:  Zondag 9 februari had dit team in Lekkerkerk een wedstrijd tegen 
Tumo en het combiteam van Mobilee/Tumo. Mariska, Renske, Kimberly, 
Joëlle, Sophie en Allysia werden (geheel volgens de trend...) 3e. Renske werd 
3e op sprong en Joëlle 2e op balk en 4e op de meerkamp 
 
 

Poule 1/2 
Eline, Amber, Romy, Kimberly, Stacey, Renske, Leonie, Mariska, 
Lincy, Joelle (& Quintus 2x) 

Poule 3 
Rachelle, Uma, Ghizlane, Anchella, Sharini, Daphne, Manouk, 
Jara, Flo (& Quintus 3x) 

Poule 4/5, 
team 1 

Nica, Demi vdS, Nikita, Michelle, Kalina, Vera, Shiomarah, Liz 

Poule 4/5, 
team 2 

Romaissa, Demi B, Ginny, Jalhyna, Isabella, Isabel, Nienke, Lilli, 
Jasmijn, Samantha, Anne-Sophie 

Poule 4/5, 
team 4 

Kayleigh, Lisa, Annicka, Cheyenne K, Lou-Ann, Cheyenne B, 
Merel, Jianne, Kim 

Poule 6 Romy-Sophie, Nadia, Amina, Quincy, Chayenne O (& Quintus 1x) 
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Alle (Ere)Leden, Leiding, Donateurs en ouders van onze jeugdleden. 
 
Het Bestuur van DONAR nodigt u hierbij uit voor de 

110e Algemene Ledenvergadering op vrijdag 28 maart 2014  
in de André Castens Sportzaal, Renswoudelaan nr. 47 Den Haag.  
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
 
AGENDA 
1.  Opening 
2.  Herdenking overleden leden en/of donateurs 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
4.  Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 22 maart 2013 
5.  Jaarverslagen 2013 van 
     Secretariaat, Penningmeester/Kascommissie, Technische commissie 
6.  Begroting 2014 
     - contributieverhoging per 1 januari 2015 
7.  Werkplan Technische Commissie 2014 
8.  Bestuursverkiezingen: 
     Van de zittende bestuursleden is aan de beurt om af te treden Eric  
     Castens; hij is terstond herbenoembaar.  
     Kathy Hochlaf heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van bestuurslid     
     Coördinator Wedstrijdsport en Esmeranda Handana voor alg. bestuurslid.  
     Aanmelding c.q. voorstellen m.b.t. nieuwe kandidaten voor een   
     bestuursfunctie dienen schriftelijk of per e-mail voor 20 maart 2014 bij  
     het secretariaat binnen te zijn. 
9.  Jubilea, uitreiking bekers en onderscheidingen 
10.Verkiezing Kascommissie 
11.Rondvraag 
12.Sluiting  
 
Na afloop van de vergadering is er nog gelegenheid tot 
napraten met een drankje en een hapje en om de 
jubilarissen en onderscheidenen te feliciteren. 
 
De jaarstukken kunnen een week  voor de vergadering, het zij per e-mail 
secretariaat@donargym.nl, hetzij schriftelijk worden aangevraagd bij het 
secretariaat Dr. Augustijnlaan 22, 2283 CE Rijswijk. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van DONAR,   
Loes Trompet, vice-voorzitter/secretaris     
 

 

mailto:secretariaat@donargym.nl

