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VOORWOORD
Hierbij treft U de jaarverslagen van DIOS over 2017 van het bestuur en van de volgende afdelingen:
Turnen
Jazz/Streetdance
KEB
Dames recreatiegym
Steps – Aerobics
Peuters
Kleuters
Spel en Sport 55+

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
Ook dit jaar zijn er weer 10 bestuursvergaderingen geweest en één gezamenlijke vergadering met bestuur
en leiding van alle groepen.
De vaste agendapunten zijn gebleven en gericht op de bestaande disciplines van onze vereniging, contacten
met de gemeenten en zusterorganisaties, taakverdeling en inzet bij georganiseerde activiteiten, financiën
en p.r. Extra is het deelnemen aan vergaderingen vanuit de gemeente i.v.m. de nieuwbouw van een
sportzaal en toebehoren in Oost-Souburg.
Tevens hebben wij een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen.

Activiteiten
- n.a.v. de herziene taakverdeling bezoeken een aantal bestuursleden de vergaderingen van de turn- en
jazzafdeling. Wedstrijden van de selectie worden zoveel mogelijk door één persoon gevolgd en bezocht.
Beveiliging, fotograferen bij activiteiten en catering worden door andere bestuursleden gedaan.
- het seizoen werd ook deze keer weer geopend met een gezellige bbq voor leiding , hun partners en
assistenten. Sluiting heeft plaatsgevonden door de gezamenlijke vergadering.
- kraam- en rouwbezoeken afgelegd bij leden en leiding. Helaas heeft onze voorzitter Ina haar en onze
Rinus moeten laten gaan. Hieraan is gepaste aandacht besteed.
- schouwburgvoorstelling vanuit de jazz en clubkampioenschappen vanuit de turnafdeling zijn door het
bestuur begeleid en ondersteund.
- evenals het kampweekeinde in november.
- ook het Sinterklaasfeest voor de peutergroepen en kinderen van 4-7 jaar is goed verlopen en is door het
bestuur mede verzorgd.
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Financiën
Tot onze grote schrik had onze penningmeester gezegd met haar taak te willen stoppen wegens
overbelasting. Gelukkig is ze op dit besluit teruggekomen door haar takenpakket te herzien en te
herverdelen.
Ondanks de verminderde subsidie, geen, van de gemeente en de verhoogde bondscontributie, staat onze
vereniging er financieel goed voor. Onze deelname aan de Rabo Clubkas Campagne heeft daar mede voor
gezorgd.

DIOS-site
De site is een blijvend agendapunt. Ondanks veel inzet en bemoeienis loopt dit item niet goed. De
facebookpagina en ook Instagram worden druk bezocht en zijn zeer actueel.

Conclusies en aanbevelingen
- wij als bestuur zijn trots op de inzet van onze leiding, assistent-leiding en onze leden. Samen zorgen zij
er voor dat ook DIOS dit jaar een bloeiende vereniging is geweest.
- wij blijven ons inzetten om de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat velen kunnen deelnemen
aan onze lessen. Mocht dat toch bezwaarlijk zijn dan helpen wij mee met
ondersteuning vanuit het Jeugdsportfonds.
- wij blijven open staan voor suggesties en ideeën. Zetten in op geschoolde leiding en doen als bestuur
ons best om de maatschappelijke veranderingen te volgen en te innoveren
binnen onze club.
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JAARVERSLAG PER AFDELING
TURNEN
Leiding en groepen
De turngroepen zijn ook in 2017 goed bezet en draaiden prima.
Voor de groepen staan enthousiaste en gemotiveerde leiding.
Binnen de leiding is er een vaste kern maar er was dit jaar ook ruimte voor nieuwe leiding en assistentleiding. Tijdens de turnvergaderingen, gemiddeld een keer per drie maanden, vind er overleg plaats
tussen de leiding van de diverse groepen en worden er ideeën en ervaringen uitgewisseld.
De kleuter en peutergym draait goed. Voor de peutergym werd er een ledenstop gehanteerd omdat de
groep te vol werd.
De springgroep is een kleine maar gemotiveerde groep.
De andere recreatiegroepen turnen zijn ook goed bezet. Bij de meisjesgroep 6/7 is ook een ledenstop
gehanteerd omdat de groep te groot werd.
Het hanteren van een ledenstop wordt steeds goed bekeken omdat er in deze groepen veel wisselingen
zijn.
Ter stimulans van enthousiaste recreatieve leden werd er een B selectie gestart. Deze leden hebben extra
trainingsuren en kunnen meedoen aan wedstrijden op hun eigen niveau. Dit verloopt goed.
De basisselectie en selectiegroepen trainen tweemaal per week. Met name de selectie heeft nu een groot
aantal leden.
Wat betreft de leiding zijn er dit jaar geen grote veranderingen geweest. De nieuwe leiding en assistent
leiding zijn van start gegaan en daar waar nodig is er om hulp gevraagd. Een tweetal groepen zijn van start
gegaan zonder assistent leiding of onvoldoende assistent leiding maar dit werd gedurende het jaar
opgelost.
Het behouden en werven van assistenten en leiding blijft altijd een punt van aandacht.
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Wedstrijden
De recreatiegroepen en selectiegroepen waren actief vertegenwoordigd bij diverse wedstrijden.

Recreatie
Naast het sportief bezig zijn in de gymzaal zijn er voor de recreatieve turners twee belangrijke wedstrijden
gedurende het seizoen.
De eerste is de Jeugd Turn Competitie (JTC) in januari en de tweede is het clubkampioenschap van DIOS in
het kroonjuweel.
De JTC:
Aan de JTC van 2017 deden weer veel leden van DIOS mee.
Allemaal hebben ze hard geoefend en goed gepresteerd op deze wedstrijd!
De meisjes 12 jaar en ouder zijn vierde geworden.
De meisjes 8/9 jaar zijn geëindigd op de derde plaats.
Meisjes 9/10 jaar en meisjes 10/11 jaar deden samen mee
bij de categorie meisjes 10/11 jaar en zijn vijfde geworden.
De jongens 8-11 jaar zijn op de derde plaats geëindigd.
Een prima resultaat. Iedereen heeft volop inzet getoond!

De clubkampioenschappen:
De jaarlijkse clubkampioenschappen vonden plaats in juni in het Kroonjuweel.
Door de grote groepen werd er uitgelopen op het tijdschema. Dit zal in de evaluatie voor 2018
meegenomen worden.
De wedstrijd zelf verliep in een goede sfeer en kreeg extra charme door het gezamenlijk oplopen van de
groepen bij aanvang. Het publiek kon genieten van een mooie mix aan oefeningen op de diverse niveaus.
De clubkampioenen van DIOS 2017 waren:
Clubkampioen recreatie: Tessa Elshout.
Clubkampioen jongens: Jochem Stenvert.
Clubkampioen springgroep: Anna van der Tol.
Clubkampioen selectie: Liza Neumann.
Met dank aan Jodie Vogel.
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Selectie
Wedstrijden voor de selectie in 2017:
Er zijn voor iedereen twee plaatsingswedstrijden. Op deze wedstrijden kunnen er plaatsen verdiend
worden voor de Regiofinale. DIOS valt onder de regio Zuid/west en dat houdt in: Zeeland en West Brabant.
Ook kan er gestreden worden voor 1 of meer toestelfinales.
Als een lid naar de Regiokampioenschappen doorgestroomd is kan er ook geplaatst worden voor de District
finale.
Voor de zesde divisie meisjes is het Regiokampioenschap de hoogst haalbare wedstrijd en voor de vierde en
vijfde divisie meisjes is dat de District finale. Als een lid in de hoogst haalbare wedstrijd een prijs wint, of
hoog punten totaal, moet je het jaar daarna promoveren naar een hogere divisie.
Daarnaast zijn er ieder jaar nog de Zeeuwse Kampioenschappen, georganiseerd door de Turnschool
Zeeland. Iedereen kan hier een poging doen om de beste turnster van Zeeland te worden op eigen niveau.
In 2017 zijn er in totaal door DIOS leden 17 medailles gehaald.
Zonder de overige selectieleden te kort te willen doen, volgt hieronder een overzicht van de medailles
winnaars. Alle wedstrijd uitslagen zou te uitgebreid worden voor dit jaaroverzicht. Maar kijkend naar het
totaal laat wel zien dat er veel wedstrijden zijn en dat de selectieleden goed presteren!
De leiding van selectie houdt een overzicht bij, dus bij vragen kan hier naar worden verwezen.
Medaille winnaars; diverse wedstrijden:
Zilver voor Liza Neumann, pupil 2 D1
Goud voor Stacy Leeuwenburg, instap D2
Goud voor Liza Neumann, pupil 2 D1
Zilver voor Ying Xiu van den Hemel, divisie 5 junior
Goud voor Joyce Crucq, divisie 5 senior E
Goud voor Liza Neumann, pupil 2 D1
Zilver voor Lonne de Bliek, divisie4 senior D
Brons voor Steffi Kikkert, pupil 1 D1
Brons voor Layla Berrazel, pupil 2 D2
Brons voor Ying Xiu van den Hemel, divisie 5 junior F
Brons voor Joyce Crucq, divisie 5 senior E
Zilver voor Anna van der Tol, divisie 6 senior G
Brons voor Stacy Leeuwenburg, instap D2
Zilver voor Ying Xiu van den Hemel, divisie 5 junior F
Goud voor Anna van der Tol, divisie 6 senior G
Goud voor Anna van der Tol, divisie 6 senior G
Zilver voor Jasmijn van Dijk, divisie 6 senior G.
Met dank aan Ina Poppe.
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Buitenom de wedstrijden hebben zowel de recreatie groepen als de selectie deel genomen aan de twee
jaarlijkse uitvoering van DIOS.
Hier is veel werk van gemaakt. De turners lieten mooie, speelse en moeilijke oefeningen zien in afwisseling
met Jazz dans optredens! Alle turngroepen hadden hun inbreng hierbij.
Het samengaan in een voorstelling van turnen en Jazz zorgt voor verbinding binnen DIOS en geeft het
publiek een afwisselend programma om naar te kijken.

Opleidingen
Voor de assistenten werd een interne bijscholing gegeven. Deze cursus werd als zinvol ervaren. De
bedoeling is dat deze cursus jaarlijks herhaald wordt.
Verder is er altijd ruimte voor leiding om deel te nemen aan een cursus, in overleg kan er dan gestart
worden.
Op de planning staat ook een bijscholing EHBO, zowel leiding als bestuur hebben aangegeven dit belangrijk
te vinden.
Bereikte doelen
- B selectie is opgestart.
- Voor alle groepen staat voldoende leiding.
- Recreatie turners hebben minimaal twee wedstrijden.

Ambitie/ visie
- Alle turngroepen goede faciliteiten bieden. Dit is een actueel thema gezien er opties zijn voor een
nieuwe gymzaal. In overleg met de gemeente hieromtrent staat de voorzitter van DIOS, Ina Jobse,
centraal.
- Recreatiegroepen onderling in de les minimaal 1 wedstrijd aanbieden.
- Blijven streven naar nieuwe/ voldoende leiding en assistent leiding.
- Aanschaf nieuw turntenue meisjes recreatie.

- 10 -

JAZZ-DANCE
Leiding
Leiding 2016-2017
Ilja Berendsen, Thamar Davidse, Laura van Eenennaam, Lisette Jacobs, Ina Jobse, Isabelle de Klerk, Daniëlla
de Rijke, Nicole Schuren, Carmen Vermeulen en Sanne van der Werf

Leiding 2017-2018:
Thamar Davidse, Laura van Eenennaam, Dominic Hoff, Lisette Jacobs, Davine Jacobse, Ina Jobse, Isabelle de
Klerk, Tenisha Ramazan, Nicole Schuren, Sydney Stroo, Carmen Vermeulen, Sanne van der Werf

Met ingang van seizoen 2017-2018 zijn Ilja en Daniëlla gestopt met lesgeven. Davine, Sydney en Tenisha zijn
van assistent hoofdleiding geworden. Dominic Hoff geeft leiding aan de 2 jongensgroepen.

Groepen
In totaal zijn er 22 dansgroepen waaronder 15 reguliere groepen, 3 Femtastics groepen, 2 jongensgroepen,
peuterdans en KEB. In het seizoen 2017-2018 zijn er 2 jongensgroepen gestart onder leiding van Dominic.

Activiteiten 2017
Demodagen
Op 14 januari en 8 april hebben bijna alle dansgroepen deelgenomen aan de demodagen van de KNGU. Er
zijn naar aanleiding daarvan 7 groepen uitgekozen voor het optreden tijdens de theaterdemo op 29
september in de Mythe in Goes. Een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn!

Sponsordag
Op 18 februari is er weer een Sponsordag
georganiseerd om geld op te halen voor de
jaarlijkse dansvoorstelling. De Sponsordag is
georganiseerd in gymzaal de van Duyvenvoorde.
Het was een succesvolle ochtend waarbij de leden
in totaal € 1390,40 hebben opgehaald.

- 11 -

Dansvoorstelling, Schouwburg Middelburg
Op zaterdag 20 juni was de jaarlijkse dansvoorstelling in
de Schouwburg in Middelburg. Er zijn twee voorstellingen
georganiseerd met het thema Geweldige Chaos. Iedere
groep trad op met twee dansen in hun eigen thema. Beide
voorstellingen zijn goed bezocht, dus we kijken weer met
trots terug op een geslaagde dag.

Gezamenlijke voorstelling, Baskensburg Vlissingen
Op 24 juni was er een gezamenlijke voorstelling met de turn- en dansafdeling van DIOS. Alle turn- en
dansgroepen hebben hierbij opgetreden, verdeeld over een middag- en avondprogramma. Het waren twee
geslaagde, goedbezochte voorstellingen.

Sinterklaasintocht
In november heeft een enthousiaste groep meiden
optredens gegeven tijdens de intocht van Sinterklaas in
Oost-Souburg en Vlissingen. We zijn blij dat we hier
terugkerend voor gevraagd worden.

Bijscholingen
Het seizoen 2017-2018 begon de leiding met een bijscholing van Lisette. Zij friste het geheugen van de
leiding weer op, zodat iedereen goed van start kon. Ook dit jaar was er weer de mogelijkheid om deel te
nemen aan de assistentencursus van de KNGU, maar helaas was er geen (assistent)leiding die hieraan kon
deelnemen.

Wensen en ambities 2018
-

Een danszaal met vaste speakers en spiegels
Continueren van de groepen zoals ze nu zijn
Ledenaantal in ieder geval gelijk met 2017
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KEB
Deze speciale dansgroep voor kinderen met een beperking wordt hoe langer hoe meer een groep voor
jongeren. Aangezien leeftijd voor deze groep minder belangrijk is dan motorische en cognitieve
vaardigheden, varieert de leeftijd van de deelnemers van 10-25 jaar.
Het is een hechte groep met weinig verschuivingen. Het aantal
deelnemers is ongeveer 11 met 2 hoofdleidsters en twee assistenten.
Wekelijks op maandag tussen 18.00 en 19.00 uur klinkt er vrolijke muziek
in de Braamstraat. Stapje voor stapje wordt er geoefend op de twee
dansen voor het optreden in de schouwburg zodat ze daar kunnen
schitteren.
Steeds meer brengen deze enthousiaste dansers en danseressen zelf muziek mee. De les is iedere week een
feest.

DAMES RECREATIEGYM
Nog steeds is dit een trouwe hechte groep dames die wekelijks komen sporten. Voor velen een fijne
stimulans om in beweging te blijven. Helaas moesten we dit seizoen afscheid nemen van een lid die na een
kort ziekbed is overleden en een lid die vanwege haar gezondheid niet meer aan de lessen kon deelnemen.

STEPS-AEROBIC-BODYSHAPE groepen
Er zijn 4 steplessen, allemaal overdag die druk bezet zijn. Twee aerobiclessen op woensdagavond een en de
andere is op donderdagavond vanaf 19.30. Deze lessen worden door Wilma Goorsenberg gegeven.
De Bodyshape-les van Mia Passchier is op dinsdagmorgen na de Steples van 09.00 die eindigt op 10.00.
Alle lessen van Wilma en Mia zijn goed bezocht, maar er kunnen altijd nog meer mensen bij, Sommige
leden sporten 2 x per week en eentje zelfs 3 x per week.
Fanatiek zijn de lessen sowieso maar in de lessen zijn ook goede, sportieve bewegingen aanwezig die het
hele lichaam omvatten.
Activiteiten zoals af en toe koffiedrinken met een verjaardag of met kerst zijn er ook.
Ter afsluiting van het hele seizoen gaan we meestal uit eten met alle groepen tegelijk.
De onrust over het gebouw in de Braamstraat is er nog steeds, maar we hebben goede hoop dat de
gemeente Vlissingen met een passende oplossing komt voor tussentijdse opvang en als het geheel
helemaal klaar is met weer een eigen ruimte met alle daarbij behorende accessoires, zoals spiegels,
geluidsinstallatie, onze matjes, gewichten, dynabands etc.

PEUTERGYM
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Peutergym is bedoeld voor de peuter van 1½ tot 4 jaar. Ze komen met hun ouders of opa of oma. De
peuters krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden
om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Belangrijk bij de peuter is de
motorische en mentale ontwikkeling van de peuter, aangezien in de eerste levensjaren de grootste
ontwikkeling van de motoriek plaats vind. Iedere week hebben we een andere opzet. Voor de ouders is het
ook een sociale aangelegenheid er ontstaan hier veel vriendschappen. Als afsluiting hebben we nog liedjes
en spelletjes in de kring met de daarbij behorende bewegingen. De dinsdag groep heeft een ruimere
bezetting dan de donderdag groep.

KLEUTERGYM
Bij de kleuters worden situaties geboden die passen bij de kleuter en die elk kind op zijn eigen niveau kan
beleven. Belangrijk is dat de kleuter zich op zijn eigen tempo en mogelijkheden mag ontwikkelen. De groep
is dan ook heel divers. Regelmatig hebben we kleuters met weinig zelfvertrouwen. Wij als leiding proberen
de kleuter uit te dagen om steeds een stapje verder te gaan en zo het zelfvertrouwen te ontwikkelen. Er
worden spelletjes gedaan maar we bieden ook verschillende turn toestellen aan. Regelmatig mag er een
kind doorstromen naar de selectie. Iets waar we heel trots op zijn. De groep telt op dit moment 14 kleuters
wat een mooi aantal is om iedereen aandacht te kunnen geven. Samen met Jasmijn en Myra proberen we
iedere week weer een leuke les aan te bieden.

55+ GROEP
Momenteel telt de groep 13 leden. Vaste groep die iedere week weer graag komt sporten. Er worden
verschillende sportactiviteiten aangeboden. Ook de spieren worden hierbij niet vergeten. Deze groep is
fanatiek met balspelen. De oudste is 84 en de jongste 64 jaar. In september hebben we meegedaan aan de
sportkennismaking, georganiseerd vanuit de gemeente. Er zijn iedere jaar wel aanmeldingen maar levert
helaas toch weinig nieuwe leden op. Er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

AMBITIE/VISIE
-

Ruim bewegingsaanbod aanbieden, aangepast aan de doelgroep
Een sfeer creëren waarin ieder zich thuis voelt.
Aanbieden van bijscholing voor leiding en beschikbaar stellen van materiaal

- 14 -

