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Jaarverslag 2021 
Inleiding  

Ook dit jaar hebben we te maken gemaakt met een lockdown vanwege COVID 
waardoor er geen wedstrijdseizoen is gedraaid en we lange tijd geen lessen 
konden verzorgen in de zalen. Ook nu hebben trainers op allerlei creatieve 
manieren geprobeerd de sporters gemotiveerd te houden door op buiten te 
trainen en online les te geven. 

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  

We hebben in deze discipline afscheid genomen van Loïs van Adrichem. Verder 
zijn er geen wijzigingen. Wel is er een stukje samenwerking ontstaan met UDI 
Naaldwijk. Op vrijdag trainen er een aantal meiden van UDI mee met de 
selectie en vaak is er dan ook een trainster van UDI aanwezig. Deze 
samenwerking bevalt goed en er wordt verder onderzocht hoe we dit kunnen 
uitbreiden. De jongtalenten trainen inmiddels twee keer per week en er is een 
goede doorstroom naar de selectiegroepen van zowel turnen als acro. 

  

ACRO  

Bij de acro-afdeling zijn gestopt als trainers: Nicolle Eikelenboom, Sara Gobbo 
en Tiffani Karijodirono 

Aangenomen is Madé Verbruggen als ondersteuning voor de A en ze volgt KSS3 

Dans  

Marjon Stijger heeft de groepen tot september gedraaid en is toen helaas 
gestopt. Dat betekende helaas het einde van de 12+ groep. De eerste twee 
groepen worden nu gedraaid door Madelief Tettero en Jill van der Berg. 

Aerobic  

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

  



Opleidingen  

KSS 3 wordt in 2020-2021 gevolgd door Madelief, Marin, Madé en Jill  

KSS2 Madelief 

 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 2019/2020 

  

Sponsoring  Doordat het bestuur slechts uit drie personen bestaat is het 
onderdeel sponsoring de afgelopen jaren niet of nauwelijks aan bod gekomen. 
Voor 2022 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.  

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 A-selectie acro en 



turnselectie trainen beiden 1 keer in de turnhal in Loosduinen die vooralsnog 
open is gebleven. De acroselectie BCD 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.  

  

Activiteiten  

6 februari de B-selectie traint bij Lasciva Outdoor. Wat zijn de trainers toch 
creatief om toch de trainingen te kunnen verzorgen. 

8 en 10 mei instuifdagen voor vriendjes en vriendinnetjes met subsidie van de 
gemeente Westland 

22 mei Na de lockdown weer heerlijk trainen in de Turnhal in Naaldwijk! 

2 juni De B-selectie geeft een demo voor de bewoners van de Opmaat. Het 
was een waar succes. 

4 juli op de speelplaats van de Zeester geven de dansgroepen een 
voorstelling. 

10 juli Disney DOS-dag; een ruilspel, 6 kamp op het strand, turnen, speurtocht 
film kijken en natuurlijk een spooktocht. Een hele leuke dag voor onze DOS-
leden. 

18 september Open DOS-dag in de Wielepet. Alle basisschoolleerlingen uit 
Monster en omgeving waren uitgenodigd om te komen sporten. 

20 november DOS-show in de Naald. Een prachtige show waar we lang op 
moesten wachten maar wat was het een succes!  

  
 

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,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 , Orlando Gotschin , Csilla  Szabó geven les aan de A groep. Amy 
Terlouw, Annique ten Braak, Renate Koopman draaien de BCD groep. De groep 
probeert al jaren het beste uit de groepen te halen.  

Dansgroepen  

Op maandag geeft Marjon Stijger de danslessen en vanaf september ook Jill en 
Madelief 

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 grote jongensgroep waar we heel blij mee zijn. De 
groep draait lekker.  
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