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ALGEMENE INFORMATIE
SAMENSTELLING BESTUUR EN COÖRDINATIE AFDELINGEN
Voorzitter
Ina Jobse
e
1 Penningmeester
René Machgeels
2e Penningmeester/Ledenadm.
Lia Machgeels
Bestuurslid/ notulist
Ria Borgs
Bestuurslid
Jannie Louwerse
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Wout Janssen
Bestuurlijk vertegenwoordiger turnen Jannie Louwerse
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Thamar Davidse
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Coördinatie recr. groepen
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ALGEMENE INFORMATIE
Postadres
Steenwijkstraat 1
4388 AE Oost-Souburg
Telefoon
0118 466828
E-mailadres
inajobse@zeelandnet.nl
Website
www.dios-souburg.nl

KAMER VAN KOOPHANDEL
DIOS is ingeschreven als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 40309315
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VOORWOORD
Hierbij treft U de jaarverslagen van DIOS over 2015 van het bestuur en van de volgende afdelingen:
Turnen
Jazz/Streetdance
KEB
Steps – Aerobics
Dames recreatiegym
Peuters
Spel en Sport 55+
Ledenoverzicht
We hopen u op deze manier een inzicht te geven van de activiteiten van het afgelopen jaar.
Voor eventuele vragen hierover en informatie betreffende het financieel jaaroverzicht kunt u zich richten
tot het secretariaat.
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JAARVERSLAG BESTUUR

Vergaderingen
Als bestuur zijn we 10 x bij elkaar geweest. De vaste agendapunten waren het behandelen van de post,
verslagen van de diverse diciplines, kontakten onderhouden met de gemeente en stimuleren en meehelpen
met de georganiseerde aktiviteiten. We namen dit jaar afscheid van Colinda Dekker, die namens de turners
een deel van onze vergadering bijwoonde.
Het seizoen werd afgesloten met een evaluatie met leiding turnen en dans en bestuur; zo mogelijk werd de
lesindeling voor het nieuwe seizoen besproken.

Aktiviteiten
Buitenom de lessen en de diverse wedstrijden en dansdemo’s werd het seizoen op de lessen feestelijk
afgesloten. Zoals gewoonlijk werd op de laatste les op ijsjes getrakteerd. Sommige oudere groepen kozen
voor een alternatief.
De start in september was weer een barbecue met leiding, ass.leiding en bestuur. Zoals gewoonlijk was Ria
verantwoordelijk voor de catering. Het was weer erg lekker.
Ook de aktiviteiten in het kader het 50-jarig jubileum werden voortgezet.
*

Alle leden ontvingen een ingelijste groepsfoto

*

7 februari onze jubileumuitvoering met extra turnoptreden van Jeffrey Telussa en M.B.O -dans

*

11 april spooktocht door Souburg, voor leden vanaf 10 jaar

*

22 april seniorenmiddag in de Zwaan

*

11 juli slotfeest 50 jaar DIOS in de Speeltuin in Souburg

Alle aktiviteiten werden ondersteund door de jubileumcommissie met ondersteuning vanuit ons
bestuur. We ontvingen vele positieve reacties op deze aktiviteiten.
Het nieuwe seizoen werd weer geopend met een gezellige barbecue voor leiding, assistent-leiding en
bestuur.
*

Voor onze leden tot 10 jaar een speeltuinfeest.

*

Voor de leden vanaf 10 jaar een jaarlijks kampweekend. Beide aktiviteiten werden veelal door de
leiding georganiseerd met ondersteuning vanuit het bestuur en zijn haast niet meer weg te denken
vanwege de enthousiaste deelname.

*

Ook aan het Sinterklaasfeest werd de nodige aandacht besteedt. Voor de peutergroep een aparte
bijeenkomst tijdens één van de lessen en voor de kinderen van 4-7 jaar op woensdagmiddag. Onze
medewerker hierin was Leo Woltering.
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Financiën
Dit jaar werden de prijzen voor de zaalhuur fors verhoogd. Eerdere vergaderingen met collega verenigingen
en de gemeente konden hierin geen verandering teweeg brengen. Al eerder waren we hiervan op de
hoogte gebracht. Ook de bondscontributie steeg flink, zodat een contributieverhoging onvermijdelijk was.
M.i.v. het volgend jaar wordt deze verhoging van kracht.
Dit jaar deden we weer mee met de RABO Clubkas Campagne. Velen stemden op DIOS zodat we een mooi
bedrag mochten ontvangen.

DIOS-site
Al het nieuws wat er binnen DIOS afspeelt werd bekendgemaakt via onze DIOS-site. Ook de
facebookpagina werd door velen bezocht. Er werd hard gewerkt om onze site aktueel te houden. Helaas is
dit het afgelopen jaar nog niet volledig gelukt.

DIOS-logo
Op onze site voeren we een nieuw logo. Lia Machgeels heeft een mooi ontwerp gemaakt, een golvende
beweging in de kleur blauw, dit is een mooi symbool voor de vele bewegingen die we bij DIOS kunnen
beleven.

Opslagruimte
In deze ruimte in de Braamstraat, die we van de gemeente huren, wordt vooral kleding opgeslagen. Een
overzichtelijke ruimte waar ook overig materiaal een plaats heeft gevonden. Wij zijn heel blij met deze
ruimte, omdat we een groot aanbod in lessen hebben vond steeds meer materiaal hier een goede plek.

Conclusie en aanbevelingen
* Dank zij een team van enthousiaste medewerkers is DIOS een vereniging waar vanaf een leeftijd
van 18 maanden gesport kan worden.
*

We blijven ons inzetten om de contributie laag te houden zodat velen kunnen deelnemen.

*

We staan open voor suggesties en ideeën.

*

We doen er alles aan om onze aktiviteiten in stand te houden
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JAARVERSLAG PER AFDELING

TURNEN
Leiding en groepen
De turngroepen draaiden ook in 2015 prima!
Door de enthousiaste leiding en assistent-leiding , die elke week voor de groepen staat, hadden we in 2015
volle groepen in alle leeftijdscategorieën.
Aan de werving van kleuters is dit jaar extra aandacht besteed.
Per ingang van het nieuwe seizoen is Colinda Dekker gestopt als coördinator turnen. Ze was vele jaren
actief binnen onze vereniging en werd gewaardeerd om haar inzet!
Haar taken zijn verdeeld onder de leiding van de diverse turngroepen. Het aanspreekpunt voor de selectie
groepen is Ankie Meijer en voor de recreatie groepen Jodie Vogel. Vanuit het bestuur is Jannie Louwerse als
afgevaardigde vertegenwoordigd in de vergaderingen van de turnleiding.
Door onderling goed te communiceren en af te stemmen is het gelukt om voldoende leiding en assistent
leiding te krijgen.

Wedstrijden
De recreatiegroepen en de selectie groepen waren actief vertegenwoordigd bij diverse wedstrijden.
Voor de recreatie groepen is zoals altijd de Jeugd Turncompetitie een belangrijke wedstrijd. Deze wedstrijd
vind altijd plaats in het laatste weekend van januari voor alle verenigingen op Walcheren.
Aan deze wedstrijd hebben zowel turners als turnsters van DIOS deelgenomen.
De uitslagen van DIOS deelnemers waren als volgt:
Jongens 8-10 jaar: een derde plaats.
Dames junioren 1( 12-15 jaar): een derde plaats
Dames junioren 2 ( 15-19 jaar): Annelie Poortvliet tweede plaats, Tamara Loesberg derde plaatsen Christa
Steketee zesde plaats.
Een mooi resultaat! Alle deelnemers van DIOS hebben kunnen laten zien wat ze in de lessen geleerd
hadden.
Het aantal deelnemers was dit jaar wat minder omdat er vlak daarna de grote jubileum uitvoering gepland
stond van de vereniging.
Deze uitvoering van DIOS was door de samenwerking van turnen en jazz een groot succes! Een
gastoptreden van turner Jeffrey Telussa was zeker motiverend voor onze turnleden en turnleiding!
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De selectiegroepen hadden ook dit jaar weer een druk programma. Doordat er een aantal wedstrijden op
zondag waren gepland, hebben onze leden ook een aantal wedstrijden moeten missen. Hier is door de
leiding en bestuur van DIOS aandacht voor gevraagd bij de KNGU. Voor het komende jaar gaat er
geprobeerd worden bij de indeling van de wedstrijden hier rekening mee te houden.
Overzicht en behaalde resultaten van de selectie turnsters:
Voorwedstrijd Prinsenbeek: Marit Kapaan, 4e divisie senior D , 2e plaats.
Voorwedstrijd Dinteloord: Liza Neumann, instap D2, 3e plaats.
Voorwedstrijd Middelburg: Tamara Loesberg, 6e divisie senior G, 3e plaats en Cheyenne van de Wouw, 5e
divisie senior E, 3e plaats.
Zeeuwse Kampioenschappen 2015: Esha Hage,jeugd1 D1, 3e plaats. Pu Yan van den Hemel, 5e divisie junior
F, 1e plaats. Marit kapaan,4e divisie senior D, 1e plaats.
Toestelfinales Vlijmen: Pu Yan van den hemel,5e divisie junior F, 1e plaats op de brug. Tamara Loesberg, 6e
divisie senior G, 3e plaats op de brug. Chayenne van de Wouw, 5e divisie senior E, 3e plaats op de brug.
Chayenne van de wouw, 5e divisie senior E, 2e plaats op de balk.
Zoals bovenstaande laat zien zijn er mooie resultaten behaald!

De jaarlijkse clubkampioenschappen in juni werden dit jaar voor het eerst gehouden in de zaal van het
Kroonjuweel. Hier wordt positief op teruggekeken. Uit de evaluatie bleek vooral de ruimte een groot
pluspunt! De wedstrijd verliep rustig, in een goede sfeer en ook was er meer ruimte voor het publiek.
Iedereen deed zijn uiterste best! Het was een mooie wedstrijd met verdiende kampioenen!
De clubkampioenen 2015 zijn:
Recreatiegroep meisjes: Nathalie ten Napel.
Recreatiegroep jongens: Jochem Stenvert.
Springgroep: Lonne de Bliek.
Selectiegroepen: Liza Neumann.
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Opleidingen
In dit jaar heeft er niemand van de leiding of assistent-leiding aan een officiële cursus deelgenomen. Het
jaar daarvoor wel! Voor de assistenten werd wel een interne bijscholing gegeven.

Bereikte doelen
* Voor alle turngroepen staat voldoende leiding. De hoeveelheid assistent leiding blijft een
aandachtspunt.
*

Alle turners en turnsters hebben aan minimaal 2 wedstrijden kunnen deelnemen in 2015

Ambitie/ visie
* Alle turngroepen goede faciliteiten bieden. Hierbij hoort de wens om een goede trampoline aan te
schaffen voor het Kroonjuweel.
*

Regionale opleiding van assistenten en hoofdleiding stimuleren.

*

Mogelijkheid deelname springgroep aan wedstrijden nagaan. Opvragen van de verplichte
oefenstof.

*

Deelname recreatieturners aan wedstrijden promoten.

*

Recreatiegroepen minimaal drie wedstrijden aanbieden. Deze wedstrijden kunnen ook binnen de
vereniging plaatsvinden.

*
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JAZZ-DANCE
Jazzleiding
Leiding DIOS 2015-2016: Ilja Berendsen, Thamar Davidse, Laura van Eenennaam, Lisette Jacobs, Ina Jobse,
Isabelle de Klerk, Carli Maskoet, Daniëlla de Rijke, Michelle Schinkel, Nicole Schuren, Carmen Vermeulen en
Sanne van der Werff.
Per ingang van het nieuwe seizoen (2015 – 2016) zijn Carli en Laura nieuwe leidsters. Noor loopt vanuit
haar opleiding bij mbo-dans stage bij de Femtastics 1 (onder leiding van Daniëlla). Isabelle is samen met
Carmen hoofdleiding geworden van groep 4. Lisette startte met een techniekles. Leden vanaf groep 10
mochten zich voor deze extra groep inschrijven.
In totaal zijn er 15 dansgroepen, onder leiding van 12 leidsters en 9 assistentes/stagiaires. De meeste
groepen waren goed gevuld. In de leeftijd van 8 t/m 10 jaar waren de groepen wat kleiner maar dit heeft
de aandacht.
Activiteiten
Gezamenlijke uitvoering
Op 7 februari 2015 vond de gezamenlijke uitvoering plaats met het thema ’50 jaar DIOS’. Alle dansgroepen
hebben hieraan meegedaan. Zij hebben een dans laten zien in het thema ’50 jaar DIOS’.
Openbare lessen
In de week van 2 maart 2015 hielden groep 1 t/m 8 openbare lessen. Alle ouders en andere familieleden en
vrienden van de leden mochten een kijkje nemen in de lessen. Het is normaal niet de bedoeling dat ouders
(en anderen) bij de reguliere lessen blijven kijken. Door middel van een openbare les, kregen zij toch een
kijkje in de lessen die de leden volgen.
Demo en theaterdemo
Op 21 maart hebben weer bijna alle dansgroepen meegedaan aan de demo in de Kruitmolen in
Middelburg. Groep 3, groep 8, groep 11, groep 12 (met twee dansen), de demogroep en de femtastics
waren uitgekozen voor de theaterdemo in het najaar van 2015. Veel dansen van DIOS waren dus
uitgekozen. We mogen heel trots zijn op dit resultaat.
Schouwburgvoorstelling 20 juni
Op 20 juni hadden we twee schouwburgvoorstellingen met het thema ’50 jaar DIOS’. Iedere groep toonde
een dans passend in een thema en een ‘gewone’ dans. Het waren twee geslaagde voorstellingen waarop
positieve reacties zijn gekomen.
Intocht sinterklaas 14 en 21 november
De demogroep, Femtastics en een aantal meiden uit reguliere groepen hebben tijdens de intocht van
sinterklaas in Oost-Souburg en Vlissingen gedanst. In Oost-Souburg hebben ze een aantal dansen op de
kade en tijdens de intocht gedaan. In Vlissingen dansten zij op het podium op het Bellamypark en tijdens de
intocht in de stad. DIOS is hierbij goed gepromoot.
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Workshop dansspetters Daniella
Op zondag 29 november heeft Daniëlla een workshop ‘Dansspetters’ gegeven. Tijdens deze workshop kreeg
de groep uitleg over de methode ‘Dansspetters’ door middel van een aantal voorbeeldlessen. De workshop
was niet alleen voor leiding van DIOS, ook anderen konden, tegen betaling, deelnemen.
Danslessen op het Kompas
Lisette heeft verschillende danslessen op het Kompas gegeven om hiermee DIOS te promoten. Vooral
gericht op de leeftijd 8 t/m 10 jaar. De lessen zijn goed verlopen, maar het heeft helaas geen nieuwe leden
opgeleverd.

Ambities:
Basistechniek voor de leden
Lisette heeft een schema opgesteld met basispassen die iedere aan het eind van het seizoen zou moeten
beheersen. Dit om de basistechniek van de leden te verbeteren. De wens is om dit verder uit te breiden
met een kleine opfriscursus voor de leiding.
Danslessen op basisscholen verzorgen
De basisschool het Kompas vraagt vaak om het verzorgen van danslessen. Dit kan voor DIOS heel gunstig
zijn voor de promotie en naamsbekendheid van de vereniging. Het is onze wens om deze danslessen voor
hen te kunnen verzorgen. Aangezien de lessen onder schooltijd gegeven moeten worden, is het lastig om
leiding te vinden die dit kan verzorgen.
Peutergroep
Er zijn verschillende ouders die vragen om een dansgroep voor peuters. Het is daarom onze wens om deze
groep op te starten. De leiding ziet het opstarten van een peutergroep als een hele goede kans voor de
vereniging. Juist kinderen zo jong betrekken bij de vereniging zorgt voor betrokken leden en ouders.
Andere indeling Femtastics
De leiding is aan het nadenken over een andere invulling van de Femtastics. Juist bij DIOS moet het plezier
in dansen voorop staan, niet per se de prestaties. De leiding merkt dat het voor sommige leden erg
belangrijk is om bij de Femtastics te mogen dansen. Omdat dit naar het inzicht van de leiding té belangrijk
aan het worden is, kijken zij naar een andere vorm van een extra dansgroep.
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KEB
Al zeven jaar heeft DIOS ook een groep voor mensen met een beperking.
Ook dit jaar heeft deze groep weer meegedaan aan de wervelende show in de schouwburg.
Ze hadden zelfs 2 dansen ingestudeerd en hebben deze vol enthousiasme aan het publiek getoond.
Door studie en priveactiviteiten is er gaande het seizoen een wisseling in de leiding geweest.
Het nieuwe team heeft het prima opgepakt.

STEPS-AEROBIC-BODYSHAPE GROEPEN
Wekelijks werd in de locatie Braamstraat les gegeven aan 7 groepen. Buitenom de wekelijkse lessen zijn
hier geen activiteiten. Wel als afsluiting van het seizoen en voor het kerstreces gezamenlijk koffiedrinken of
een glaasje. De lessen werden zeer gewaardeerd en trouw bezocht, mede door het enthousiasme van onze
leiding Wilma Goorsenberg en Mia Passchier.

- 12 -

DAMES RECREATIE-GYM
Een trouwe groep dames die de wekelijkse lessen bezochten,
men is bewogen met het lief en leed van ieder.
Dit geldt overigens voor heel veel groepen. De lessen verliepen
in een vast patroon. Een patroon waar men zeer aan gehecht is.
De groep bestaat uit ongeveer 20 dames en staat sinds 10 jaar
onder leiding van Ina Jobse.

PEUTERGYM
Vanaf 18 maanden zijn de peuters en hun begeleiders welkom. Dit zijn nog steeds 2 enthousiaste groepen.
De peutergym is bedoeld om de kinderen ruime bewegingservaring aan te bieden. Dit alles op een niveau
wat een peuter aan kan. Diverse uitdagende situaties werden aangeboden, zoals klimmen, klauteren,
kruipen, springen, zwaaien. De groep staat onder leiding van Monique Brozius.

SPEL EN SPORT 55+
Ook dit is een hechte trouwe groep dames en heren.
Er is ruimte voor diverse (bal)spelen en oefeningen voor
evenwicht, uithouding en onderhoud van de diverse spiergroepen.
Ook deze groep staat onder leiding van Monique Brozius.

AMBITIE/VISIE
*

Ruim bewegingsaanbod aanbieden, aangepast aan de doelgroep.

*

Een sfeer creëren waarin ieder zich thuis voelt.

*

Gelegenheid voor de leiding voor bijscholingen en muziekaanschaf.
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LEDENOVERZICHT

Leeftijdscategorie
Jeugdleden t/m 15 jaar
peuters
kinderen 4 t/m 6 jaar
kinderen 7 t/m 11 jaar
kinderen 12 t/m 15 jaar
Totaal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

41
46
164
64
315

45
54
172
76
347

29
49
187
71
336

36
70
167
75
348

32
51
154
74
311

27
50
143
77
297

Leden 16 jaar en ouder
leeftijd 16 t/m 18 jaar
leeftijd 19 t/m 49 jaar
senioren 50 jaar en ouder
Totaal

28
73
80
181

24
73
91
188

35
72
91
198

25
69
91
185

24
65
92
181

18
69
101
188

Totaal leden boekjaar

496

535

534

533

492

485

Peildatum 31 december van het betreffende jaar.

In 2014 daalde het ledenaantal onder de 500. Dit was sinds 2011 niet meer gebeurt.
Het ledenaantal is in 2015 wederom beneden de 500 leden blijven steken.
Met name bij de jeugdleden is een geringe dalende tendens te bespeuren sinds 2014.
Waar in 2014 het aantal leden in de leeftijdscategorie kinderen 4 t/m 6 jaar flink afnam, is deze in 2015
vrijwel gelijk gebleven met 2014.
De peutergroepen bleven echter een dalende lijn vertonen. Er was wel steeds voldoende nieuwe aanwas,
maar de leden bleven relatief slechts kort lid. Kinderen die 4 jaar werden, stroomden ook niet door naar de
kleutergroepen en beëindigden allemaal het lidmaatschap.
In de leeftijdscategorie 16 jaar en ouder is het ledenaantal in de leeftijdsgroep 16 t/m 18 jaar licht gedaald.
Daarentegen is bij de senioren voor het eerst in 5 jaar het ledenaantal gestegen. Een stijging van maar liefst
11%.
Ondanks het streven om een ledenstop op de lesvormen te beperken/voorkomen, konden we hier ook in
2015 niet helemaal aan ontkomen. Door het secuur indelen van leeftijdsgroepen en door een toereikend
aantal leidinggevenden kon voor alle groepen de ledenstop opgeheven worden m.i.v. het seizoen 20152016 (september 2015).
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