Beste leden GV DOS,
Nog een paar dagen en dan begint alweer de zomervakantie. Einde van sportseizoen
2020-2021. Een vreemd seizoen zonder turn-, spring- en fun-wedstrijden, soms zelfs
zonder sport.
Ook voor het bestuur was het improviseren en wennen aan het houden van digitale
vergaderingen.
Gelukkig hebben alle actieve leden de laatste weken toch weer de mogelijkheid gehad
om in de gymzaal te sporten. Na deze pandemie periode nog een beetje een goed
einde.
Uit verschillende reacties blijkt dat sporten niet alleen belangrijk is voor de conditie,
maar ook voor de sociale interacties. Mooi dat onze vereniging dit kan vervullen in
Dronrijp.
Het bestuur wenst iedereen een hele fijne en gezonde zomervakantie. We hopen na 22
augustus de draad weer normaal te kunnen oppakken.

Belangrijke datum om te noteren:
Dinsdag 6 juli a.s. is de algemene leden vergadering in Bar Yn’e Stâl in Dronrijp.
U bent van harte welkom!

GV DOS nieuwsflits juli 2021

Wist u dat’jes:
-

Tessa Dijkstra en Baukje Greidanus zijn geslaagd voor de assistent 1 cursus
Zij helpen nu beide Femke Postma met het assisteren/lesgeven bij het turnen.

-

Tea Dijkstra stopt als jurylid bij het turnen. Zij heeft het jureren 10 jaar lang voor
onze vereniging gedaan! Het bestuur van GV DOS wil Tea hiervoor hartelijk
bedanken.
Helaas kunnen de clubs niet zonder juryleden. Geen jury, geen wedstrijden.
Bent u geïntresseerd in jureren? Meer informatie is te verkrijgen bij Femke
Postma.

-

De algemene leden vergadering zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 6 juli a.s. om
20.15 uur in Bar Yn’e Stâl in Dronrijp. U bent van harte welkom!

-

Zaterdag 5 juni heeft professioneel sport fotograaf Jan de Koning uit Apeldoorn
foto’s gemaakt bij de turngroep. Foto’s zijn te bekijken en te bestellen op de site
van www.koningfoto.com.
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-

De zomervakantie is van zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus a.s.

-

De lessen starten weer op maandag 23 augustus a.s.
Bij een afwijkende aanvangsdatum ontvang je bericht via de groepsapp.

-

Het turnkamp wordt gehouden op 28 en 29 augustus a.s. Opgave is mogelijk tot 5
juli a.s. bij Femke Postma.

Het bestuur van GV DOS wenst iedereen een fijne gezonde zomervakantie toe!
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