
 
 
 
 

Jaarverslag 2018 
Inleiding 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar alle zeilen bij moeten zetten om alle 
lopende zaken te regelen en is daarom niet voldoende toe gekomen aan beleid 
van de vereniging.  

Ledenaantal 

 

  

 

Bestuur 

Het huidige  bestuur bestaat uit: 

Ivette Fleming    penningmeester 

Danielle Talboom    secretaris 

Frank Schoenmaker   PR en communicatie 

 

Trainers 

Koninklijk goedgekeurd d.d. 26 mei 1970 
KvKnr. 40397592 
 
Postadres: 
Postbus 80 
2680 AB  Monster 
www.dosmonster.nl 

Opgericht d.d. 31 maart 1920 
Aangesloten bij de K.N.G.U. 
 



 

Recreatie 

Kimberley Knol en Natascha Regeer zijn  gestopt met de recreatielessen op 
zaterdag. Voor deze lessen is Claire Talboom nieuw aangenomen. 

Selectie turnen 

Gestopt zijn: Ginette Reijkens en Hugo Stallenberg 

Aangenomen zijn: Ilse hamel, Laura Wagemans, Claire Talboom en Fay Vianen 
als aspirant-trainster. 

ACRO 

Bij de acro-afdeling zijn gestopt als trainers: Natascha Regeer, Miranda 
Wesstein, Diana van Winden, Patricia Rutten, Emil Angelov, Martin Iskra en 
Annieck Ruigrok.  

Aangenomen zijn: Esmé Regeer, Steven Spaans, Amy Terlouw en Claire 
Talboom 

 

Opleidingen 

Caroline Regeer, Annelies Debeij, Miranda Morit en  Danielle Talboom hebben 
hun jurybrevet turnen succesvol verlengd. 

Alle acrojuryleden hebben ook de bijscholing gevolgd. Rene Visser en Daniëlle 
Talboom ABC. DE bijscholing Natascha Regeer, Milada Odenkirchen, Marja 
Pronk, Annelies Debeij en Lynn Brunsveld. 

KSS 3 wordt gevolgd door Natascha Regeer, Marissa Noordeloos, Anouk van 
Wingerden en Diana van Winden. 

KSS 2 door Fay Vianen, Laura en Willemijn Lucas. 

Beleid 

Het bestuur is door allerlei onvoorziene omstandigheden te weinig aan 
besturen en dus uitvoeren van het beleidsplan toegekomen. 

PR en communicatie Ook dit is jaar er veel gedaan aan PR. Op facebook zijn 
verslagen van wedstrijden gezet. In de regionale kranten plaatsen we verslagen 
van de wedstrijden. Van de landelijke evenementen heeft Gympower een 



aantal verslagen op hun pagina’s gezet. Gympower heeft een uitgebreid 
interview gehouden met Nicole en Djenti voordat ze deelnamen aan de World 
Games in juli 2017. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Eminent turnhal te 
Naaldwijk hebben we DOS Monster uitgebreid gepresenteerd door o.a. flyers 
en banners. Voor de acrowedstrijd in Genève die in mei heeft plaatsgevonden 
is er veel sponsorgeld opgehaald. Onder andere zijn er een aantal bedrijven 
geweest die sponsorpakketten hebben afgenomen.  

Vrijwilligers voor korte eenmalige opdrachten hebben we over het algemeen 
voldoende mensen. Voor langdurige functies zoals bestuursfuncties en 
deelname aan een bepaalde werkgroep ligt dit een stuk lastiger. Veel werk 
wordt vaak door dezelfde groep mensen opgepakt en uitgevoerd. 

Vergoedingen de vergoedingen voor de trainers worden volgens de 
vergoedingstabel van 2017/2018 gehandhaafd. 

 

Contributie Dit jaar geen bijzonderheden te vermelden, behalve de jaarlijkse 
inflatie verhoging na goedkeuring op de ALV van 2017. 

 

Sponsoring 

Het verkrijgen van sponsoren blijft een moeilijk punt in de huidige 
maatschappij. De sponsoren zijn moeilijk te vinden. Voor de duur van één jaar 
hebben we een behoorlijk aantal sponsoren ( +/- 12 ) weten te vinden. Er zijn 
ook een aantal vaste sponsoren die een bord in de Wielepet hebben hangen en 
een aantal sponsoren heeft een  plekje op de site.  

Voor de acro is er een sponsorbedrag binnengehaald van 2000,00 euro, 

Bestuur 

Het bestuur bestaat nog steeds uit dezelfde leden. Ton en Caroline Regeer 
geven geen ondersteuning meer aan het bestuur. 

Accommodatie 

De dansafdeling, de kleuters en conditietraining vindt plaats in de gymzaal van 
de Zeester. De recreatie traint op diverse dagen en tijdstippen in sporthal de 
Wielepet. De selectiegroepen trainen in drie verschillende turnhallen. De 
meeste uren worden gemaakt in de turnhal in Naaldwijk. De DE recreatie en 



turnselectie trainen een of twee keer in de turnhal in Loosduinen die 
vooralsnog open is gebleven. De acroselectie traint op woensdag in de nieuwe 
turnhal in het Zuiderpark. Het heeft heel veel moeite gekost om daar een 
plekje te veroveren dus we zijn blij dat dat uiteindelijk gelukt is. 

Activiteiten 

* In januari hebben 2 teams van de Acro-afdeling van DOS Monster een demo 
laten zien tijdens de uitreiking van de Sportprijzen gemeente Westland. 

* In januari heeft ook de tweede bijeenkomst plaatsgevonden van “Train de 
toekomstige trainers”. 

* In maart heeft DOS Monster de districtsfinale acro van het district Zuid-
Holland georganiseerd in de Wielepet. 

* In april deed het acroteam Nicole en Djenti namens DOS Monster mee aan 
het WK in Antwerpen. Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van onze 
vereniging. 

* Op 21 april vond in de Zeester de Dansshow: Dans door de tijd plaats. Het 
was een groot succes! 

* Op 27 april gaven tijdens Koningsdag diverse groepen een demo op het 
Kerkplein. Nicole en Djenti deelden handtekeningen uit en DOS Monster kreeg 
van het Fonds Westland een cheque overhandigd waar een nieuwe spanbrug 
van is gekocht. 

*23 mei vond de ruilmiddag plaats van de Hoogvliet-plaatjes actie waar we ook 
dit jaar weer aan mee hebben gedaan. 

* 30 juni hield DOS Monster een speurtocht door Monster als afsluiting van 
weer een mooi seizoen. In de stralende zon hebben de kinderen divers vossen 
gevonden.  

* In juli vonden de afsluitende uitjes plaats van de AB-selectie bij Fun Forest in 
Rotterdam en van de Jongtalenten bij Indoor speelpark in Maassluis.  

* In juli gingen er ook diverse groepen op KNGU kamp in Beekbergen. Geen 
zomervakantie zonder ZOKA! 

* Op 15 september startte het nieuwe seizoen met een DOS-dag waar ook de 
NK- gangers werden gehuldigd. 

* In oktober deed DOS Monster mee aan de Rabobank club actie. 



* Ook werd in oktober de Halloween Vossenjacht gehouden waar veel kinderen 
uit Monster aan mee deden. 

* In November was er voor de kleuters en peuters het jaarlijkse pietenfestijn. 
Voor de selectieturnsters was er een uitje naar Skatefever. 

* In november startte de grote DOS-loterij. 

* Tijdens de Onderlinge wedstrijden in December werden de prijzen van de 
loterij verdeeld. 

* Om het jaar goed af te sluiten hield de turnselectie nog een kerst-hightea in 
december. 

 

DOS Groepen 

Turnselectie 

DOS Monster geeft selectie training aan meisjes vanaf instap tot en met jeugd 
van D2 niveau tot en met N4. De lessen worden gegeven door Natascha 
Regeer, Marissa Noorderloos, Ronald Debeij, Ilse Hamel, Claire Talboom, Lois 
van Adrichem en Fay Vianen. Hugo Stallenberg zou les komen geven maar dit is 
niet doorgegaan. Kimberley Knol geeft samen met Suzanne Debeij nog steeds 
leiding aan de B selectie. 

Acro-wedstrijdgroepen 

DOS Monster heeft alle acroniveaus die bestaan in Nederland in huis. De E 
meiden trainen op dinsdag en op donderdag onder leiding van Esme Regeer die 
dit stokje heeft overgenomen van Natascha Regeer. Op dinsdag geeft ze de 
lessen samen met Steven Spaans en op donderdag samen met Claire Talboom. 

De andere niveaus trainen op verschillende locaties gedurende bijna de gehele 
week. Er is een grote groep trainers om aan al deze groepen les te geven. Cim 
Grund,  Anouk van Wingerden, Amy Terlouw en Claire Talboom. De groep 
probeert al jaren het beste uit de groepen te halen. Dit jaar heeft er een unieke 
gebeurtenis plaatsgevonden doordat het team Nicole en Djenti heeft 
meegedaan aan de Worldgames en het EK in Polen. 

Dansgroepen 



De dansgroepen hebben dit jaar afscheid genomen van Lisa en Tess. Vanaf 
augustus 2018 hebben Marjon Stijger en Luca Dietz de groepen op maandag en 
woensdag overgenomen. 

 

Recreatiegroepen 

De recreatiegroepen van de zaterdag staan onder leiding van Claire Talboom en 
Karin Vollebregt. De groepen zijn na de zomervakantie goed gegroeid. Claire 
heeft de lessen samen met de hulpjes goed op de rit. 

Peuters en kleuters 

Carmen en Trude draaien nog steeds met erg veel plezier en enthousiasme hun 
peuter en kleutergroepen. Het ledenaantal blijft daar constant. 

Aerobic/ Conditietraining 

Saskia draait wekelijks haar lessen aan een groep trouwe bezoeksters. De 
dames hebben er plezier in en werken zo aan hun conditie. 

Jongensgym 

Carmen heeft op vrijdag een nieuwe jongensgroep opgestart waar we heel blij 
mee zijn. De groep moet nog verder groeien maar dat heeft tijd nodig. 

 

Circomotoriek 

Per augustus 2018 zijn we helaas gestopt met de groep Circomotoriek. Amanda 
Hanemaijer kon de lessen niet meer verzorgen en er we hebben geen 
vervanger voor haar kunnen vinden. 


