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VOORWOORD

Hierbij treft U de jaarverslagen van DIOS over 2019 van het bestuur en van de volgende afdelingen:
- Turnen
- Jazz/Streetdance
- Recreatiegroepen:
Peuters
Dames recreatiegym
Spel en Sport 55+
Steps – Aerobics

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
Maandelijks werd er door het bestuur vergaderd op het adres Steenwijkstraat 1. Vooraf werd de agenda
toegestuurd .
Op 2 juli was de gezamenlijke vergadering met bestuur en leiding. Op deze vergadering werd afscheid
genomen van 2 dansleidsters - Sydney Stroo en Thamar Davidse.
Stand van zaken nieuwe gymzaal
M.i.v. september konden we geen gebruik meer maken van de turnzaal de Tweemaster en de ruimte in de
Braamstraat . De recreatie turngroepen en de recreatiegroep dames gingen naar het Kroonjuweel en de
Selectiegroepen naar de Turnschool. De groepen uit de Braamstraat gingen naar de Kwikstaart. Onze spullen
uit de berging in de Braamstraat verhuisden naar een ruimte in de Zwaan.
Activiteiten
De 2-jaarlijkse uitvoering was zeer succesvol. Enthousiast publiek en een mooie samenwerking met de turn en
dansleiding . Met als gevolg een mooi en zeer gewaardeerd programma.
Schouwburgvoorstelling dansers.
Ook dit jaar heeft de leiding gezorgd voor een afwisselend programma dat zeer gewaardeerd werd door een
groot aantal bezoekers.
Clubkampioenschappen turners eind van het seizoen.
Omdat het tijdstip niet handig was i.v.m. de wedstrijdsturnsters is gekozen voor een nieuwe datum, 30
november, zodat we dit jaar 2 x clubkampioenschappen hielden in het Kroonjuweel.

Kampweekend 25/26/27 oktober
Zoals voorgaande jaren was ook dit jaar het weer een succesvol weekend.

Sinterklaasviering voor kinderen t/m 7 jaar. Ook dit jaar was Sint en zijn zwarte pieten-staf weer aanwezig.
Veel kinderen waren dit jaar (zonder afmelding) niet aanwezig.
Overige punten
- Alle leden ontvingen een pen met het DIOS logo.
- Door de Rabo werd een promotiefilmpje gemaakt voor hun clubkas-actie.
- Er werd een nieuw logo ontworpen door Randy Uijt de Haag.
- De lesroosters werden voor het eerst digitaal verstuurd.
Conclusies en aanbevelingen
Het is fijn om te ervaren dat alle leden van bestuur – leiding – assistent leiding – medewerkers evenementen
en leden zich zeer betrokken voelen met DIOS.
DIOS blijft daardoor een fijne plek om te sporten en elkaar te ontmoeten.
Digitale communicatie neemt een steeds grotere plaats in. We blijven ons inzetten om de contributie voor
ieder betaalbaar te houden. We hopen nog lang een warme plek in de harten van onze leden te behouden.
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JAARVERSLAG PER AFDELING

TURNEN
Leiding en groepen
De turngroepen waren ook in 2019 goed bezet en draaiden prima. Helaas heeft de kleutergroep moeten
stoppen i.v.m. gebrek aan leiding en weinig leden.
Voor de andere groepen stond enthousiaste en gemotiveerde leiding.
Binnen de leiding was er een vaste kern maar er was dit jaar ook ruimte voor nieuwe leiding en assistent
leiding. Tijdens de turnvergaderingen, gemiddeld één keer per drie maanden, vond er overleg plaats tussen de
leiding van de diverse groepen en werden er ideeën en ervaringen uitgewisseld.
Alle recreatiegroepen turnen waren goed bezet. Bij de meisjesgroep 6/7 en de springgroep is ook een tijdelijke
ledenstop gehanteerd omdat de groepen te groot werden.
Het hanteren van een ledenstop word steeds goed bekeken omdat er in deze groepen veel wisselingen zijn.
Ook proberen we leden naar andere groepen door te schuiven.
Dit jaar zijn we na de zomervakantie voor de Selectiegroepen een samenwerking aan gegaan met Turnschool
Zeeland, wat inhoud dat DIOS en Turnschool Zeeland samen een voorbereidingsgroep trainen. Deze dient als
kweekvijver voor kinderen die nog te jong zijn om aan wedstrijden deel te nemen. Hier wordt gekeken welk
niveau ze wedstrijden gaan draaien en kunnen ze geplaatst worden bij Turnschool Zeeland of DIOS, afhankelijk
van hun niveau. Ook is het plan om samen de 3e divisie op te zetten, zodat we samen alle niveaus kunnen
aanbieden.
De A-selectie trainden tweemaal per week. De A-Selectie was verdeeld onderbouw en bovenbouw. En
trainden nu beide dagen in de turnschool.
De B- Selectie liep goed. De groep was vrij groot, ze trainden 1x per week in het Kroonjuweel en 1x per maand
in de Turnschool. Er werd meerdere keren gekeken in de recreatie groepen naar gemotiveerde talenten
binnen DIOS.
De Selectiegroepen waren allemaal redelijk groot. Wat betreft de leiding zijn er dit jaar geen grote
veranderingen geweest. Wel is er onderling wat verschoven. De nieuwe leiding en assistent leiding zijn goed
van start gegaan en daar waar nodig, is er om hulp gevraagd.
Het behouden en werven van assistenten en leiding blijft altijd een punt van aandacht.
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Activiteiten
Voor zowel recreatie als selectiegroepen waren er verschillende
activiteiten/wedstrijden.
Uitvoering:
In februari werd de 2 jaarlijkse uitvoering gehouden in sporthal
Baskensburg met als thema “Jukebox”.
Sponsordag:
In oktober hebben de turners samen met de dansafdeling een
Sponsordag georganiseerd voor de spierziekte Duchenne.

Recreatie
Naast het sportief bezig zijn in de gymzaal waren er voor de recreatieve turners twee belangrijke wedstrijden
gedurende het seizoen.
De eerste was de Jeugd Turn Competitie(JTC) in januari en de tweede was het Clubkampioenschap van DIOS in
het Kroonjuweel.
De JTC:
Aan de JTC van 2019 , waar alle Walcherse verenigingen aan deelnemen, deden weer veel leden van DIOS
mee. Allemaal hebben ze hard geoefend en goed gepresteerd op deze wedstrijd!
DIOS was dit jaar één van de 2 organiserende verenigingen.
De Clubkampioenschappen:
De jaarlijkse Clubkampioenschappen vonden dit jaar 2 keer plaats in het Kroonjuweel. In overleg met de
leiding is besloten om deze in seizoen 2019-2020 aan het begin van het wedstrijd seizoen te houden. Daarom
kwamen we dit jaar uit op 2 wedstrijden in 2019.
Er werd goed op schema geturnd. Dit mede door het apart indelen van de recreatie turners en de
Selectiegroepen in verschillende rondes. De wedstrijden verliepen in een goede sfeer. Het publiek kon
genieten van een mooie mix aan oefeningen op de diverse niveaus.

De Clubkampioenen van DIOS 2018-2019 waren: (juni)
Clubkampioen recreatiemeisjes:
Yara Helleman
Clubkampioen recreatiejongens:
Jamie van der Schelde
Clubkampioen springgroep:
Anna van der Tol
Clubkampioen selectie:
Liza Neumann

De Clubkampioenen van DIOS 2019/2020 waren: (november)
Clubkampioen recreatiemeisjes:
Esmee Roodenburg
Clubkampioen recreatiejongens:
Jamie van der Schelde
Clubkampioen springgroep:
Thirza Harthoorn
Clubkampioen selectie bovenbouw: Liza Neumann
Clubkampioen selectie onderbouw: Sharon de Klerk
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Selectie
In het turnseizoen 2018-2019 hebben de wedstrijdgroepen van DIOS weer deelgenomen aan de regionale
wedstrijden. Onze regio is Zuid-West Nederland en bestaat uit Zeeland en Brabant-West. Het is mogelijk om
deel te nemen in de volgende categorieën:
- Instap D1, D2, D3
- Pupil 1 D1, D2, D3
- Pupil 2 D1, D2, D3
- Jeugd 1 D1, D2, D3
- Jeugd 2 4e, 5e 6e divisie
- Junior 4e, 5e, 6e divisie
- Senior 4e, 5e, 6e divisie
Alle dames hebben zich 2 keer mogen presenteren in een plaatsingswedstrijd. Gezien het aantal deelnemers
worden deze over meerder wedstrijden verdeeld. Degenen die daar als beste presteren mogen doorstromen
naar de regiofinale. Als je het in de meerkamp iets minder goed hebt gedaan en geen kans maakt op
doorstroming naar de regiofinale, maar misschien wel uitblonk op 1 (of meerdere) toestellen maak je nog wel
kans om door te stromen naar 1 (of meerdere) toestelfinales. Je kunt je ook voor beide plaatsen.
Voor de D3 en 6e divisie meisjes is de regiofinale het hoogst haalbare niveau. Bij de D1, D2 en 4e, 5e divisie
kunnen de beste meisjes uit de regiofinale zich nog plaatsen voor de districtsfinale. Voor deze categorieën is
de districtsfinale het hoogst haalbare niveau. Wij vallen onder het district Zuid Nederland en dat bestaat uit
Zeeland, Brabant en Limburg.
Naast deze wedstrijden hebben we ook nog deelgenomen aan de Zeeuwse Kampioenschappen en natuurlijk
onze eigen Clubkampioenschappen. Liza Neumann mocht zich dit seizoen Clubkampioene noemen bij de
Selectie.
Ook mochten wij onszelf weer laten zien bij de 2 jaarlijkse uitvoering waar alle leden van DIOS met elkaar een
mooie voorstelling neerzetten.
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Bereikte doelen
- Voor alle groepen stond voldoende leiding.
- Recreatie turners hebben minimaal aan twee wedstrijden deelgenomen.
- samenwerking Turnschool Zeeland is opgezet.
- B- Selectie draaide goed, zodoende is er een betere doorstroming naar de A- of B-Selectie.

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.
- In 2020 mede verantwoordelijkheid voor organiseren JTC.
- 3e divisie opstarten samen met Turnschool Zeeland.
- Alle Selectiegroepen in nieuw tenue.
- Voor de turngroepen een lespakket van Kleuren Turnen aanschaffen. Om een doorlopend lesplan te geven
aan alle leden. En voor inspiratie voor invulling van lessen.
- Kleutergroep weer opstarten.
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JAZZ

Leiding
2018-2019:
Thamar Davidse, Laura van Eenennaam, Dominic Hoff,
Lisette Jacobs, Davine Jacobse, Ina Jobse, Isabelle de Klerk,
Michella van Leeuwen, Tenisha Ramazan, Sydney Stroo,
Bianca Verberkmoes en Carmen Vermeulen
2019-2020:
Cloë Vermaat, Davine Jacobse, Dynesha van Boven, Ina Jobse,
Iris de Visser, Isabelle de Klerk, Laura van Eenennaam,
Lisette Jacobs, Michella van Leeuwen, Rachél Minderhout,
Tenisha Ramazan en Carmen Vermeulen.
Met ingang van seizoen 2019-2020 zijn Thamar en Sydney gestopt met lesgeven.
Cloë en Rachél zijn van assistent hoofdleiding geworden. Esmee is stagiaire van mbo-dans en geeft ook
zelfstandig les.
In oktober 2019 zijn er 4 stagiaires van MBOdans gestart. Lindi, Iris, Anne en Sequoia. Bij Lindi en Iris gaat het
om hun afstudeerstage. Anne en Sequoia doen mee aan een nieuw project van MBOdans waarbij zij hun
gehele opleiding stage lopen bij DIOS.

Groepen
2018-2019
In totaal zijn er 22 dansgroepen waaronder 16 reguliere groepen,
3 Femtastics groepen, 1 jongensgroep, peuterdans en KEB.
2019-2020
In totaal zijn er 21 dansgroepen waaronder 16 reguliere groepen,
3 femtastics groepen, peuterdans en KEB.
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Activiteiten
Demodagen:
Op 12 januari en 18 mei hebben bijna alle dansgroepen deelgenomen aan de demodagen van de KNGU. Er zijn
naar aanleiding daarvan 8 groepen uitgekozen voor het optreden tijdens de theaterdemo op 21 september in
de Schouwburg in Middelburg. Een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn!

Uitvoering Baskensburg Vlissingen:
Zaterdag 16 februari was onze tweejaarlijkse uitvoering. Alle turn- en dansgroepen deden hier aan mee.

Dansvoorstelling, stadsschouburg Middelburg:
Op zaterdag 15 juni was de jaarlijkse dansvoorstelling. Er zijn twee voorstellingen georganiseerd met de naam
Why walk when you can dance? 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.

Sponsordag Duchenne:
Voor de stichting Dromen voor Duchenne hebben we een Sponsordag georganiseerd. Er werd gedanst en
geturnd. Er waren heerlijke baksels te koop en de kinderen konden springen op een springkussen. We haalden
€516,65 op. Een mooi bedrag!

Sinterklaasintocht:
In november heeft een enthousiaste groep meiden optredens gegeven tijdens de intocht van sinterklaas in
Oost-Souburg. We zijn blij dat we hier terugkerend voor gevraagd worden.
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Wensen en ambities 2020
Een danszaal met vaste speakers en spiegels
Continueren van de groepen zoals ze nu zijn
Ledenaantal in ieder geval gelijk met 2019
Scholing van de leiding binnen de vereniging, van leiding die een dansopleiding volgen of hebben gevolgd.
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PEUTERS
Peutergym
Er zijn 2 peutergymgroepen die zeer enthousiast bezocht werden door de peuters en hun begeleider.
Bijv. een ouder, opa of oma of oppas. Door de leiding werd er steeds een uitdagend circuit van toestellen
uitgezet waar de peuters op eigen niveau konden klimmen/springen/klauteren. De les werd steeds afgesloten
met een gezamenlijke activiteit en werden er liedjes gezonden.

Peuterdans
Ook in de groep peuterdans werd heel goed bezocht – ook voor hen was het een nieuwe locatie in de
Kwikstaart. In deze les zijn de ouders niet aanwezig.
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RECREATIEGROEPEN
Recreatiegym/Spel en sport 55+
Nog steeds een enthousiaste trouwe groep die graag wekelijks kwam sporten en ook de onderlinge kontakten
kon bijhouden. De spel en sportgroep 55+ hanteerde een ledenstop. Voor een aantal was het badmintonnen
en aangepast volleybal niet mogelijk en zij deden de 2e helft van de les mee.

Steps/ Aerobics en Bodyshape
In januari starten de lessen weer in de Braamstraat.
Zoals altijd was iedereen fanatiek om weer te gaan beginnen na het kerstreces. Om de 4 weken verandert dan
de routine om weer fris tegen nieuwe blokjes aan te gaan.
Helaas waren dit de laatste maanden van alle groepen die we zoals vertrouwd in onze eigen “clubgebouw”
mochten doen, want vanaf juli was de Braamstraat voor ons gesloten. Het gebouw zou worden afgebroken,
dus weg eigen stek, weg fijne zaal met ventilatie, balletbars aan de kant, fijne vloer, fijne vaste spiegels. We
hebben de laatste les daar voor de grote vakantie ook in stijl afgesloten.
Met alle groepen zijn we bij Sake en Sushi heerlijk wezen eten, de fikse regenbuien op de terugweg namen we
op de koop toe.
Nieuwe seizoen :
Het seizoen voor de lessen van de steps, maandagmorgen, dinsdagmorgen,
woensdagmorgen en donderdagmiddag begon in augustus voor het eerst in de
Kwikstaart. Ook de donderdagavondles aerobics begon ook daar. Helaas
moesten de woensdagavondsporters voor aerobics naar het bolwerk in
Vlissingen, omdat de zaal op woensdagavond al bezet was. Vervelend omdat
daar geen goede geluidsinstallatie voor handen is. De zaal daar is wel redelijk
tot goed, maar ook weer geen kleedkamer erbij.
In de Kwikstaart was het ook erg wennen. De vloer spekglad, de andere
gebruikers die lieten merken dat we niet zo gewenst waren, muziek te hard,
ventilatie door open deuren werd ook niet gewaardeerd. En we hebben geen
kleedruimte en douches meer dus erg rommelig voor wat betreft aan en
uitkleden. Helaas was de zaal vaak ook nog vol met tafels en stoelen die eerst
ingeklapt en opgeruimd moesten worden. Jammer genoeg moesten we onze
tijd op donderdagavond ook nog vervroegen omdat er een dubbele boeking
was.
Gelukkig was er al gauw een verrijdbare spiegel die de lessen wat aangenamer maakte.

Ik probeer zo toch een fijne, veilige les te creëren, maar we hopen toch dat
de gemeente gehoor geeft aan ons verzoek om de vloer stroever te maken
zodat we eindelijk weer volop, zonder bang te zijn om te vallen of ons te
blesseren, zonder terughoudendheid te kunnen steppen en aerobicen.
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