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Allereerst willen wie iedereen bedanken voor het vertrouwen en de steun in 2020 
Omdat het nog mag willen we ook eenieder een gezond en sportief 2021 wensen. 
 
We hopen vanaf 9 februari misschien met de nodige restricties, weer aan de slag te mogen. 
Omdat deze lockdown zolang duurt, hebben we als bestuur besloten om eenmalig de 
contributie van zowel januari als februari 2021 niet te innen.  
 
Vanaf maart hopen we dan ook zeker, dat we weer volledig lessen mogen geven. 
We zullen u hiervan op de hoogte houden. 

 
De lesuren voor de donderdag gaan na de lockdown, voor een aantal groepen veranderen. 
Dit in verband met groepsgrootte en bezetting van leiding. 
 
Locatie De Buitelstee 
Donderdag  15.45 – 16.45  Peuters en kleuters  
  16.45 – 17.45  groep 2 en 3 
Donderdag 16.00 – 17.30  groep 4 en ouder 
 
Er ligt inmiddels een nieuwe vloer in De Buitelstee te Dinteloord, deze is tijdens deze 
lockdown vervangen. 
 

 
We hebben ook goed nieuws te melden: 
Marleen van Gorkom is geslaagd voor gymnastiekleiding niveau 1. 
Carmen Ramos en Cheyenne van Hoof hebben de specialisatie beweegdiploma 1&2 behaald 
Gefeliciteerd dames goed gedaan. 
 
Carmen Ramos en Cheyenne van Hoof zijn bezig met het behalen van het gymnastiekleiding 
niveau 2. Ook deze cursus ligt in verband met het Covid virus nu even stil. 
Ondanks alle opleidingen die lopen, zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe leiding. 
Voor onze GGym (gehandicapte gym) en meerdere recreanten groepen. 
 
Vind je het gymles geven aan leden leuk of weet je iemand die dat wel wil gaan doen, neem 
dan contact op met: hoofdleiding Conny van der Ree 06 20987351 of leiding@hms-
dinteloord.nl 

 

De fotowedstrijd van afgelopen zomer is gewonnen door: 

1. Maren Dorenbos 

2. Yvet Stange 

 

De cadeautjes komen zo spoedig mogelijk naar jullie toe. 
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Wat gaat door en wat niet: 
Op dit moment gaat er helaas niets plaatsvinden.  
Als het weer mag gaan we met frisse moed de zaal weer in.  
Ook kan dan het jaarlijkse spel en sportfestijn, en de kennismaking met het Nijntje 
beweegdiploma plaats vinden. Dat zal dan zijn op vrijdag 19 februari 2021. 
Dus nog even geduld hebben. 
 

 

Zeer dringende oproep: Help Help!! 
We zoeken nog steeds mensen die zich in willen zetten voor onze leden. 
Binnen het bestuur zijn we op zoek naar mensen die affiniteit hebben met de vereniging en 
zich in wil zetten voor de leden. Ben je zelf die persoon of als je iemand weet, we horen het 
graag.  
 

 

Vanuit de KNGU komt er een nieuw ledenadministratie systeem, waar we al een aantal 
maanden mee bezig zijn. Het loopt nog niet op rolletjes, maar het komt goed. 
Contributie inning blijft gelijk aan wat het nu is, t.w. 12 keer per jaar. 
De contributie zal met ingang van maart 2021, steeds aan het eind van elke maand geïnd  
gaan worden. 
 
Wij bedanken u nogmaals voor jullie vertrouwen en steun en hopen dat u er met ons ook  
alles aan zal blijven doen om onze mooi club overeind te houden. 
 
Als er naar aanleiding van deze nieuwsbrief, nog vragen cq op- of aanmerkingen zijn, neem 
dan contact op met: 
Hoofd technisch leiding Conny van der Ree   06 20987351  
Voorzitter Mirjam van den Heuvel    06 46257444. 
 
Voor iedereen een goede gezondheid, blijf gezond en hopelijk tot gauw weer in onze lessen. 
Met vriendelijke groeten, bestuur en leiding HMS Dinteloord 
 


