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ALGEMENE INFORMATIE
SAMENSTELLING BESTUUR EN COÖRDINATIE AFDELINGEN
Voorzitter
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1 Penningmeester
René Machgeels
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Lia Machgeels
Bestuurslid/ notulist
Ria Borgs
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Jannie Louwerse
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Wout Janssen
Bestuurlijk ondersteuner turnen
Aanspreekpunt selectiegroepen
Aanspreekpunt recreatiegroepen

Jannie Louwerse
Ankie Meijer
Jodie Vogel

Bestuurlijk ondersteuner Jazz
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Coördinatie recr. groepen

Ina Jobse

ALGEMENE INFORMATIE
Postadres
Steenwijkstraat 1
4388 AE Oost-Souburg
Telefoon
0118 466828
E-mailadres
inajobse@zeelandnet.nl
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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 2016 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

Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar uit: Ina Jobse ( voorzitter/secretaris), Lia en René Machgeels
(penningmeester/ledenadministratie), Ria Borgs ( notulist), Jannie Louwerse ( vertegenwoordigt de
turngroepen) Wout Janssen ( lid/fotograaf) Lia en René hebben aangegeven met het penningmeesterschap
en ledenadministratie te willen stoppen. Ze willen wel betrokken blijven bij activiteiten.
Vergaderingen
Als bestuur zijn wij 10 x bij elkaar geweest. De vaste agendapunten waren het behandelen van de post,
verslagen van de diverse clubonderdelen, ontwikkelingen binnen de KNGU, contacten onderhouden met
gemeente, stimuleren en activeren van diverse activiteiten o.a. nieuwe pakjes voor de turnselectie en
trainingspakken voor de leiding, openbare lessen, een groep starten voor jazzdans voor peuters.
Ook hebben wij als bestuur zoveel mogelijk deelgenomen aan regionale en gemeentelijke bijeenkomsten
als het plannen en ontwikkelingen binnen de sport betrof.
Net als voorgaande jaren werd het seizoen afgesloten met een gezamenlijke vergadering van turnleiding en
bestuur om het voorgaande seizoen te evalueren en wensen voor lesindeling voor het komend seizoen te
bespreken. Afstemmen van jazz en turnlessen bleek niet altijd eenvoudig.
Activiteiten
Het bestuur heeft ook dit jaar diverse lessen, wedstrijden en dansdemo’s bezocht of er als hulpkrachten
aan meegewerkt. Gezien de vele activiteiten in ons jubileumjaar hadden wij er nu voor gekozen om ons te
beperken tot de vaste onderdelen m.n. de JTC, dansdemo’s in de Kruitmolen, onderlinge wedstrijd,
dansvoorstelling in de Schouwburg, clubkampioenschappen, opening van het nieuwe seizoen, kamp,
sinterklaasviering.
De afdeling jazz had zijn cadeau nog te goed vanuit ons 50-jarig jubileum Dit is ingevuld door een workshop
door
Er is volop gediscussieerd over de VOG = Verklaring Omtrent Gedrag. Besloten is om die in 2017 voor alle
leiding en bestuur aan te vragen.
Financiën
De financiële positie van onze club is nog steeds goed, zodat wij in staat zijn om tegenvallers op te vangen
en te investeren in vervanging van materiaal.
Ook de RABO Clubactie was een succes, evenals de Sponsordag voor de Schouwburg.
DIOS-site en Facebookpagina
Ook nu is het niet volledig gelukt om de site actueel te houden, zodat wij naar een passende oplossing
blijven zoeken.
De leden van de facebookcommissie hadden voor veel lezenswaardig materiaal gezorgd, zodat ze velen
hebben kunnen informeren.
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Opslagruimte
Ons magazijn in de Braamstraat, wat wij van de gemeente huren, heeft ons dit jaar meer huur gekost, maar
ook nu weer werd het uitermate goed gebruikt. Alle materialen werden gerubriceerd en zijn digitaal te
raadplegen. Ina beheert dit perfect.
Er werden veel materialen gebruikt bij activiteiten en voorstellingen. Er was belangstelling voor van andere
clubs.
Conclusie en aanbevelingen






Dankzij de inzet van leiding en bestuur met de nodige vrijwilligers is DIOS een vereniging waar het
prettig is om te sporten en je in te zetten.
Er kan bewogen en gesport worden vanaf 18 maanden tot 80 jaar en ouder.
Wij blijven ons inzetten om de contributie zo laag te houden dat onze vereniging voor iedereen
toegankelijk is.
Wij staan open voor ideeën en suggesties.
Wij doen er alles aan om de veiligheid binnen onze vereniging en het aanbod van lessen en
activiteiten optimaal te houden.
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JAARVERSLAG PER AFDELING
Turnen
Leiding en groepen
De turngroepen draaiden ook in 2016 prima!
Voor de groepen staan enthousiaste en gemotiveerde leiding die met veel plezier en inzet leden lesgeven
op de diverse groepen.
De kleutergym is dit jaar van dag gewisseld, er is extra aandacht besteed aan de werving. Met een leuke
groep kleuters tot gevolg.
De springgroep is een kleine maar wel vaste en gemotiveerde groep.
De andere recreatiegroepen waren goed bezet. Regelmatig werd er gekeken of de groepen niet te vol
werden. Zo nodig volgde er een tijdelijke ledenstop dan wel werd er gekeken of er doorgeschoven kon
worden. Ter stimulans van enthousiaste recreatieve leden werd er de mogelijkheid geboden om extra uren
mee te trainen met de selectie zodat ook deze leden met wedstrijden mee konden doen.
Dit jaar werd ook beslist dat er bij de selectiegroepen een naamsverandering doorgevoerd zou worden met
ingang van seizoen 2016/ 2017. De grote selectie heet nu selectie en de kleine selectie basisselectie.
Vermeld dient ook nog te worden dat leiding en selectie voorzien zijn van nieuwe wedstrijdpakken/
trainingspakken. Ankie Meyer, leiding van de selectie heeft dit voor een belangrijk deel gesponsord via haar
bedrijf Caljouw Rademaker verhuizingen. Waarvoor DIOS haar hartelijk bedankt!
Binnen de groep van leiding hebben zich wel wisselingen voorgedaan i.v.m. studie en werk. Door onderling
goed af te stemmen en aan de slag te gaan met jonge nieuwe leiding is het ook dit jaar gelukt om een
voldoende bezetting te krijgen. Afspraken werden gemaakt om nieuwe leiding voldoende ondersteuning te
bieden. Het behouden en werven van assistent en leiding blijft aandachtspunt.
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Wedstrijden
De recreatie en selectiegroepen waren actief vertegenwoordigd bij de diverse wedstrijden.
De eerste wedstrijd voor de recreatiegroepen is de Jeugd Turncompetitie in januari. Aan deze wedstrijd
hebben diverse recreatiegroepen deelgenomen.
De uitslagen van de DIOS deelnemers was als volgt:
Meisjes 8-9 jaar samen met meisjes 9/10 jaar: 3e plaats
Jongens 8-11 jaar: 3e plaats
Meisjes 12 jaar en ouder: 2e plaats.
Prima gedaan! Ook de andere groepen hebben volop inzet getoond!

Voor de leden uit groep 6/7 jaar werd er onderlinge wedstrijd
georganiseerd op 13 april tijdens de les. In een gemoedelijke sfeer
konden de leden zich van hun beste kant laten zien. De eerste
plaats ging naar
Iris Westerbeke, de tweede plaats naar Nathalie de Voogd en de
derde plaats naar Imry Dingemanse. Maar eigenlijk had iedereen
goed zijn best gedaan!

De jaarlijkse clubkampioenschappen vonden plaats in het Kroonjuweel. Door de grote selectiegroepen
werd er uitgelopen op het tijdschema maar verder verliep de wedstrijd rustig en in een prettige sfeer.
De clubkampioenen van DIOS 2016 waren:
Clubkampioen recreatie: Rosanne Jacobse.
Clubkampioen jongens: Jochem Stenvert.
Clubkampioen springgroep: Lonne de Bliek.
Clubkampioen selectiegroepen: Marit Kapaan.
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De selectie groepen waren in 2016 goed vertegenwoordigd binnen de diverse wedstrijd categorieën.
Hieronder volgt een overzicht:
Wedstrijden 2016:
Met 21 meisjes begonnen wij aan de 1e voorwedstrijden in de 4e, 5e en 6e divisie. Op 10 januari in
Terneuzen, op 23 januari in Vlijmen en op 30 januari in Breda.
Hier turnden de meiden 3 medailles bij elkaar:
Goud voor Zoe Boddaert (pupil 1 D2, 48.500 punten), goud voor Liza Neumann (pupil 1 D1, 52.800 punten)
en een zilveren medaille voor Lonne de Bliek (divisie 5 senior E, 43.250 punten).
De 2e voorwedstrijden volgden op 5 en 6 maart in Fijnaart en op 12 maart in Zundert. Hier werden 4
medailles binnen gehaald:
Zilver voor Zoë Boddaert (pupil 1 D2, 52.200 punten) en brons voor Tamara Loesberg (6e divisie senior G,
42.600 punten), Joyce Crucq (5e divisie junior F, 43.125 punten) en Lonne de Bliek (5e divisie senior E,
43.900 punten).
In deze voorrondes wisten 16 meisjes zich te plaatsen voor de regiofinales (Regio Zeeland/West Brabant).
Deze waren op 9 april in Axel en op 16 april in Kaatsheuvel. Op beide wedstrijden werd er 1 medaille
gewonnen:
Goud voor Lonne de Bliek (5e divise senior E, 43.675 punten) en zilver voor Marit Kapaan (4e divise senior E,
44.025 punten).
In deze regiofinales konden de meisjes zich nog plaatsen voor de districtsfinales (District Zeeland/West en
Oost Brabant/Limburg).
7 dames wisten zover te komen:
Sanne Vinke (instap D2), Zoe Boddaert (pupil 1 D2), Liza Neumann (pupil 1 D1), Joyce Crucq (5e divisie junior
F), Lonne de Bliek en Chayenne van de Wouw (beiden 5e divisie senior E) en Marit Kapaan (4e divisie senior
D).
Helaas moest Chayenne afmelden voor deze wedstrijd. Er werden geen prijzen gehaald, maar Lonne wist
wel een mooie 4e plaats te behalen.
In de eerste 2 voorwedstrijden waren er ook nog een hoop meisjes die zich wisten te plaatsen voor een
toestelfinale, 15 meisjes waren goed voor 38 toestelfinales.
Er werden in totaal 8 medailles gehaald:
Annelie Poortvliet (6e divisie senior G) goud op sprong en brons op vloer, Lonne de Bliek (5e divisie senior E)
zilver op vloer, Zoe Boddaert (pupil 1 D2) zilver op sprong, Nina den Exter (pupil 1 D2) zilver op balk, Liza
Neumann (pupil 1 D1) brons op brug, en Marit Kapaan (4e divisie senior E) zilver op sprong en goud op balk.
Naast deze wedstrijden werden er op 26 maart ook nog Zeeuwse kampioenschappen georganiseerd. Hier
wisten de meiden 6 medailles te behalen:
4x goud voor Liza Neumann, Joyce Crucq, Lonne de Bliek en Marit Kapaan. En 2x zilver voor Zoë Boddaert
en Chayenne van de Wouw.
Al met al een mooi seizoen, goed voor 9 gouden medailles, 8 zilveren en 6 bronzen!!
Met dank aan Ina Poppe voor het aanleveren van dit stuk over de selectie.
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Opleidingen
Voor de assistenten werd een interne bijscholing gegeven. Deze cursus werd als zinvol ervaren, centraal
stond waar je als leiding allemaal op moet letten tijdens het lesgeven. Volgend jaar staat deze cursus weer
op de planning. Nu was het vooral theorie, volgend jaar theorie en praktijk.

Bereikte doelen




Voor alle groepen staat voldoende leiding. Dit blijft een aandachtspunt.
Alle turners en turnsters hebben aan minimaal 2 wedstrijden kunnen deelnemen in 2016.
De gewenste trampoline is aangeschaft in samenwerking met MTV.

Ambitie/ visie








Alle turngroepen goede faciliteiten bieden.
Wens bestaat om meer uren in het Kroonjuweel te turnen.
Regionale opleiding van assistenten en hoofdleiding stimuleren.
Deelname recreatie turners aan wedstrijden promoten, op eigen niveau.
Recreatiegroepen minimaal drie wedstrijden aanbieden.
Mogelijkheid deelname springgroep aan wedstrijden nagaan.
B selectie opstarten voor turners die niet meer meekomen in de selectie of voor turners die in de
recreatiegroepen zitten en meer aankunnen zodat ze aan regionale wedstrijden mee kunnen gaan
doen.

*
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JAZZ-DANCE
Dansleiding
De dansleiding in 2015-2016 zijn 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 Werf. Bianca Verberkmoes geeft les aan de peutergroep en aan KEB. Michella
van Leeuwen geeft ook dansles aan KEB. Met ingang van het nieuwe seizoen, 2016 – 2017 stopten Carli en
Michelle met lesgeven bij DIOS.
Groepen
Er zijn in totaal 20 dansgroepen (inclusief KEB en Peuterdans). De meeste groepen zijn goed gevuld.
Groepen in de leeftijd 9 t/m 12 jaar zijn wat kleiner. Er zijn onder andere extra lessen op basisscholen
gegeven om meer leden in deze leeftijd aan te trekken, maar dit heeft geen nieuwe leden opgeleverd.
Peuterdans
In seizoen 2015-2016 is een groep peuterdans gestart. De les is voor peuters vanaf 2 jaar. Op een speelse
manier komen de kinderen in aanraking met bewegen op muziek.
Femtastics
In seizoen 2015-2016 boden we naast de reguliere lessen, extra lessen aan voor dansers die daarvoor
werden uitgekozen, de Femtastics. Er is besloten om met ingang van seizoen 2016-2017 van de Femtastics
lessen openbare lessen te maken, voor iedereen die een extra uur wil dansen. Leden dienen dus ook bij hun
eigen leeftijdsgroep ingeschreven te staan. Er zijn nu drie groepen:
Femtastics 1 (bestaande uit leden uit groep 3, 4, 5 en 6), Femtastics 2 (bestaande uit leden uit groep 7, 8 en
9) en Femtastics 3 (bestaande uit leden uit groep 10, 11, 12, demogroep en dames jazz/modern). Deze
indeling bevalt goed. Er wordt op een positieve manier ingespeeld op de wensen van veel leden: een extra
uurtje dansen, zonder onderscheid te maken.
Activiteiten
Demodagen
Op 16 januari en 2 april waren er twee demodagen in de Kruitmolen in Middelburg waaraan veel
dansgroepen weer hebben meegedaan. De groepen met de mooiste/leukste/beste dansen werden
uitgekozen voor de theaterdemo in de Schouwburg op 7 oktober. De volgende groepen waren hiervoor
uitgekozen:
 Groep 4 o.l.v. Carmen
 Groep 9 o.l.v Carmen
 Femtastics 2 o.l.v. Lisette
 Demogroep o.l.v. Thamar en Carmen
 Leiding, femtastics en demogroep o.l.v. Thamar, Daniëlla, Lisette en Carmen.
Workshops en bijscholing
De leiding heeft gedurende het seizoen verschillende
bijscholingen en workshops gevolgd. Onder andere van
Joke van Leeuwen, Steeve Austin en van onze eigen
leidsters Lisette en Daniëlla. Deze gingen in op eigen
dansvaardigheid en techniek aanleren bij kinderen en
de manier van lesgeven aan kinderen. De wens is om
leiding en assistentes op te leiden met een workshop
assistent leider 2 van de KNGU, maar er heeft zich
hiervoor geen leiding opgegeven in 2016.
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Danslessen aan basisscholen
Evy, Carmen en Sanne hebben danslessen gegeven bij de Sportmix. Tijdens deze middagen werden
verschillende sporten aangeboden waaronder ook dans. Kinderen van alle basisscholen in Oost-Souburg
konden zich hiervoor inschrijven. De leiding heeft het goed gedaan, maar uiteindelijk blijkt het niets op te
leveren voor DIOS. Er schreven zich geen nieuwe leden in naar aanleiding van de Sportmix lessen. Het blijkt
ook lastig om leiding te kunnen vinden die overdag deze lessen kan geven. Het is daarom onzeker of hier
nogmaals aan meegedaan wordt in een nieuw jaar.
Sponsordag
Op zaterdag 16 april is er in het Kroonjuweel een Sponsordag georganiseerd. De leden konden zich laten
sponsoren en leerden in ruil daarvoor in een uur een dans aan. Aan het eind van de ochtend werd de
Sponsordag afgesloten met een voorstelling. Het doel van deze Sponsordag was geld ophalen waarmee de
kosten voor de Schouwburgvoorstelling gedekt konden worden. Het was een succesvolle ochtend waaraan
veel leden mee hebben gedaan.
Schouwburg
Op 11 juni vond de jaarlijkse Schouwburgvoorstelling plaats. Deze keer was het thema Life is a Musical.
Iedere groep voerde een dans op in het thema Musical een dans zonder specifiek thema. Er waren twee
voorstelling, die beide goed bezocht waren.

Deelname aan de City Trail
De dansers van DIOS werden gevraagd om deel te nemen aan de City Trail in Middelburg op 9 september.
Een aantal groepen hebben hier enthousiast aan meegedaan. Ze traden op in de Schouwburg in
Middelburg, waar ze hardlopers, die over het podium renden, verrasten met hun dans. Dit evenement
heeft voor veel positieve aandacht voor DIOS gezorgd.
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Intocht Sinterklaas
DIOS is wederom gevraagd om te dansen bij de intocht van Sinterklaas in Vlissingen, op 12 november en in
Oost-Souburg op 19 november. Een groep meiden van o.a. groep 10 en 12 hebben deze sinterklaasdansen
laten zien. Er wordt gekeken naar een manier om bij een eventuele volgende keer ook jongere dansers van
DIOS hierbij te betrekken.

Wensen
Muziekinstallatie
De leiding heeft de wens om gebruik te maken van een professionele muziekinstallatie tijdens de lessen. De
huidige installatie heeft met regelmaat kuren en er komt maar van één kant muziek in de zaal. Daarom is
een muziekinstallatie met in ieder geval muziek van 2 kanten een wens.
Ledenaantal 9-12 jaar
Het aantal leden in de leeftijd 9 tot en met 12 jaar loopt achter. De ambitie is om in iedere groep in ieder
geval 12 leden te hebben, zodat de groepen goed gevuld zijn. Het blijkt dat grotere groepen meer leden
aantrekken. Mede daarom is het lastig om de kleinere groepen te vullen. We gaan nadenken over een
manier om toch meer leden in deze leeftijd te krijgen.
Scholing van de leiding
Door middel van workshops en de assistentencursus van de KNGU willen we onze leiding bijscholen en
geschoold houden. We hechten waarde aan leiding die, behalve een dans aanleren, kinderen ook
danstechnieken kunnen bijbrengen.

KEB
Onze groep voor kinderen met een beperking werd ook dit jaar goed bezocht door acht kinderen, waarvan
er vier al meedoen vanaf het begin. Er zat een klein verloop in de deelnemers, maar het totaal van tien
personen blijft ons streven.
Natuurlijk is er ook weer deelgenomen aan de voorstelling in de schouwburg. Deze keer zelfs met twee
dansen.
Leiding voor deze bijzondere groep bleef een punt van aandacht, maar wij waren heel blij met de
assistenten uit onze jazzgroep. Met twee dames als hoofdleiding en twee assistenten heeft deze groep een
leuk jaar gehad.
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STEPS-AEROBIC-BODYSHAPE GROEPEN
Ten opzichten van het vorig jaar waren er geen wijzigingen in de opzet van de groepen. Wekelijks werd in
de locatie Braamstraat les gegeven aan 7 groepen. Buitenom de wekelijkse lessen waren 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.
Er ontstond enige onrust vanwege het feit dat de gemeente een aantal locaties gaat afstoten i.v.m.
bezuinigingen. De procedure werd op de voet gevolg en dit zal in het komende jaar zo blijven.

DAMES RECREATIE-GYM
Een trouwe groep dames die de wekelijkse lessen bezochten, men bewogen is 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 ong. 20 dames en staat sinds 10 jaar onder leiding van
Ina Jobse.
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PEUTERGYM
Vanaf 2 jaar zijn de peuters en hun begeleiders welkom. 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. Het afgelopen jaar mochten we
een aantal nieuwe leden begroeten maar uitbreiding van de groep is nog steeds wenselijk. 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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