
 
 

Jaarverslag 2019-2020 
Inleiding 

Vanwege de COVID pandemie dit keer een jaarverslag van twee jaren. Als 
bestuur zijn we trots op onze trainers die tijdens de lockdown gedacht hebben 
in mogelijkheden en de club zo goed als mogelijk hebben laten doordraaien. 
Financieel gezien staan we door de pandemie voor een grote uitdaging waar 
we ook in 2021 nog mee te dealen hebben. 

Ledenaantal 

 

 

Bestuur 

Het huidige  bestuur bestaat uit: 

Ivette Fleming    penningmeester 

Danielle Talboom    secretaris 

Frank Schoenmaker   PR en communicatie 

 

Trainers: 

Recreatie 

Bij de recreatie zijn er de afgelopen twee jaren geen wisselingen geweest.  

Selectie turnen 

Natascha Regeer en Marissa Noordeloos zijn gestopt met het lesgeven aan de 
selectie in 2019. Gelukkig hebben Ronald Debeij, Ilse Hamel en Amy Terlouw 
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hun taken opgepakt samen met Claire Talboom, Loïs van Adrichem en Fay 
Vianen. In september 2020 heeft Sven Jansen de uren van Amy overgenomen. 
Vanaf oktober 2020 zijn de jongtalenten trainingen weer opgepakt. Eerder 
lukte het niet om daar de juiste trainer voor te vinden. Nu hebben we Joëlle de 
Jong, Lisanne Fitskie en Ilse Hamel bereid gevonden dit op te pakken. Ze zijn 
gelijk met een behoorlijke groep gestart. 

 

ACRO 

Bij de acro-afdeling zijn gestopt als trainers: Anouk van Wingerden, Megan 
Terlouw, René Visser en Claire Talboom 

Aangenomen zijn: Orlando Gotschin, Nicolle Eikelenboom, Annique ten Braak, 
Sara Gobbo, Csilla Szabó, Dionne van Dijk, Renate Koopman en Tiffani 
Karijodirono 

Dans 

De jongste dansmeiden krijgen vanaf sept 2020 les van Terra van Tol. 

Aerobic 

Saskia geeft nog steeds dezelfde lessen aan een vaste groep dames. 

 

Opleidingen 

KSS 3 wordt in 2020-2021 gevolgd door Annique ten Braak en Renate Koopman 

KSS 2 in 2020 behaald door Veerle ten Braak, Annique ten Braak, Jill van der 
berg en Marin van der Kraan. Sara Gobbo heeft de cursus gevolgd maar 
vanwege corona nog geen examen kunnen doen. In 2019 behaalden Renate 
Koopman en Dionne van Dijk hun KSS2.  

Beleid 

Het bestuur is door de pandemie en onderbezetting te weinig aan besturen en 
dus uitvoeren van het beleidsplan toegekomen. 

PR en communicatie  

Hier hebben we als bestuur te weinig aan kunnen doen en moet weer op de 
kaart worden gezet. 



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 2018 

 

Sponsoring  Doordat het bestuur slechts uit drie personen bestaat is het 
onderdeel sponsoring de afgelopen jaren niet of nauwelijks aan bod gekomen. 
Voor 2021 is het een belangrijk punt om weer aan te pakken. 

Bestuur 

Het bestuur bestaat nog steeds uit dezelfde leden. Nieuwe kandidaten zijn 
lastig te vinden. Mensen die  op het inschrijfformulier aangeven interesse te 
hebben, haken bij voorbaat af. Met één ouder hebben we binnenkort contact. 

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. Tijdens de lockdown hebben we heel fijn buiten 
kunnen trainen bij de turnhal in Naaldwijk en op het parkeerterrein achter de 
gymzaal van de Zeester. Uniek was daar dat Ronald Debeij het voor elkaar had 
gekregen om daar een spanbrug te installeren.  

 

Activiteiten 

 



Door de pandemie hebben we helaas veel activiteiten moeten aflassen. Vooral 
de geplande activiteiten voor het 100-jarig bestaan die niet hebben kunnen 
plaatsvinden doen ons pijn. De enige activiteit die wel door kon gaan was de 
pubquiz op 26 januari 2020. Dat was een groot succes. 

Verder hebben we de jaarlijkse open dagen in september kunnen laten 
doorgaan. 

Maart 2019 Dos Monster organiseert de districtsfinale acro in de Wielepet. 

April 2019 gaven diverse groepen een demo op het plein tijdens de Koningsdag 

In juli 2019 hebben we de Monsterlijke Nacht gehouden. Kort daarna is er een 
grote groep meiden van DOS Monster met leiding in Beekbergen op ZOKA 
geweest. 

Op 16 november 2019 heeft de DOS recorddag plaatsgevonden. 

In oktober 2019 deden Annique ten Braak en Kayleigh Pijpaert mee aan het EK 
acro in Israël. Voor de tweede keer dat een team van DOS Monster op een 
EK/WK staat! 

Op 16 december 2019 hielden we de Onderlinge Wedstrijden in de Wielepet 

In maart 2020 organiseerden we de districtsfinale Acro in de Wielepet. Twee 
dagen vol met recreatie en topsport. Dit was het laatste echte 
wedstrijdweekend voordat de eerste lockdown begon. 

Vanaf 9 mei 2020 vonden de eerste buitentrainingen plaats. Bij de turnhal in 
Naaldwijk en achter de gymzaal van de Zeester.  

19 juli organiseerden juf Carmen en haar assistenten een feestdag voor alle 
kleuters 

21 juli vond de mondkapjesdisco plaats. 

In december 2020 net voor de tweede lockdown organiseerde de B-selectie 
hun aangepaste Onderlinge Wedstrijden. Helaas konden de OW voor de andere 
groepen die daarna gepland stonden geen doorgang vinden. 

 

DOS Groepen 

Turnselectie 



DOS Monster geeft selectie training aan meisjes die turnen in de 3e en 4e 
divisie. De lessen worden gegeven door  Ronald Debeij, Ilse Hamel, Claire 
Talboom, Lois van Adrichem, Fay Vianen en Sven Jansen. Kimberley Knol geeft 
samen met Suzanne Debeij nog steeds leiding aan de B selectie ( 5e divisie ) 

Acro-wedstrijdgroepen 

DOS Monster heeft alle acroniveaus die bestaan in Nederland in huis. De E-
meiden en de recreatie trainen op dinsdag en op donderdag onder leiding van 
Renate Koopman en Dionne van Dijk. 

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,Nicolle Eijkelenboom, Orlando Gotschin , Csilla  Szabó geven les aan de A 
groep. Amy Terlouw, Annique ten Braak, Tiffani Karijodirono, Sara Gobbo 
draaien de BCD groep. De groep probeert al jaren het beste uit de groepen te 
halen. In oktober 2019 hebben Annique ten Braak en Kayleigh Pijpaert 
meegedaan aan het EK in Israël. Weer een unieke gebeurtenis voor onze 
vereniging. 

Dansgroepen 

Op maandag geeft Marjon Stijger de danslessen en vanaf sept 2020 geeft Terra 
van Tol op woensdag aan de jongste meiden dansles. 

Recreatiegroepen 

De recreatiegroepen van de zaterdag staan onder leiding van Claire Talboom en 
Karin Vollebregt.  

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 draait lekker. 



 

 


