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Jaarverslag  2020 

 
 

 

Voorwoord 

Voor u ligt het Jaarverslag 2020 en anders dan andere jaren is een voorwoord toegevoegd. De wereld 
werd in de tang gehouden door COVID-19. Voor een ieder was het een bijzonder jaar, soms heftig en 
triest. Dat geld ook voor onze leden en met name voor die waar familie of  dierbaren overleden zijn of 
nog steeds erg ziek zijn. Ook vanaf deze plek wensen wij hen alle sterkte toe. In maart verloren wij 
Don van Leer aan de gevolgen van COVID-19. Don heeft vele jaren diverse bestuurlijke- en 
vrijwilligersfuncties voor DIO uitgevoerd. In gedachten blijft hij bij ons.  

De impact van COVID-19 was ook op de vereniging groot. Al vroegtijdig hebben we besloten om geen 
contributies te innen als er niet in de zaal gesport kon worden. Voor een beperkte tijd konden we dit 
financieel goed bolwerken en op deze manier zouden we ook de leden tegemoet kunnen komen. 
Toen na maanden bekend werd dat we geen huur voor de zalen betaald hoefde te worden kon 
daardoor het verlies beperkt blijven tot ruim 3300 euro. 
Een aantal maanden hebben we buiten kunnen sporten, de trainers en vrijwilligers hebben hard en 
inventief gewerkt aan een trainingsprogramma. Onze binnensporten buiten uitvoeren is immers heel 
anders. Niettemin was het zeer de moeite waard. 
De vrijwillige bijdrage in plaats van de contributie mocht er zijn, we ontvingen 1800 euro. 
 
Vele activiteiten zijn in 2020 niet doorgegaan, het gaat om: Jubileumuitvoering en jubileumfeestdag, 
vrijwilligersmiddag, uitreiking Jans van Millligenbeker, paaseitjesactie,  uitvoeringen, demo’s, 
examens, clubkampioenschappen, Buurtvolleybaltoernooi, seizoensafsluiting volleybal, extra turnen in 
de KNGU-hal Beekbergen, ATK gymnastiek en voor een groot gedeelte alle binnentrainingen. 
In dit jaarverslag komen die onderwerpen niet meer aan de orde. Wat dat betreft is het Jaarverslag 
dan ook beperkter van omvang dan dat u gewend bent. 

Hoofdbestuur 

Op 1 januari bestond het hoofdbestuur uit: Herman Holtkamp (voorzitter), Johan van Aken 
(penningmeester), Tammy Fundter (secretaris),  Daisy Vergeer (tot half 2020) (dans), Jos Witvliet 
(judo), Ellen Sarr-Jansman (gym) en John Uiterweerd (volleybal) 
 
Direct vallend onder het hoofdbestuur waren: 

• Ledenadministrateur: Ivonne de Vries; 

• Webmasters: Ivonne de Vries en Don van Leer; 

• Jeugdcommissie: Veerle Willems 

• Vertrouwenscontactpersoon: Anja van Brakel-Elling. 

• Coördinator Grote Club Actie: Tammy Fundter 

• PR en communicatie: Marjan Verweij 
 
Het hoofdbestuur (bestaand uit alle afdelingen plus jeugdcommissie) kwam 3 maal bijeen om het wel- 
en wee van de vereniging te bespreken. Tijdens de bestuursvergaderingen werden alle afdelingen 
vertegenwoordigd. De PR commissie, de vertrouwens contact persoon, webmasters en 
ledenadministrateur waren zo nu en dan aanwezig tijdens deze vergaderingen.  
De vergaderingen werden zowel digitaal als in het Ugchelens Belang gehouden. 
Het dagelijks bestuur (vz HB, secretaris en penningmeester) kwam ook diverse malen bij elkaar 
voorafgaand aan de HB vergaderingen. 
DIO brede trainersbijeenkomst.  
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Op 21 februari 2020, we wisten nog niets over de impact van corona, heeft Daisy Vergeer als 
voorzitter, het initiatief genomen om de (hulp)trainers van verschillende afdelingen bij elkaar te roepen 
voor kennisdelen. Maar…meerdere trainers moesten zichzelf ook nog voorstellen en kennismaken 
met de groep. Bijzonder was dat vele trainers al vele jaren bij DIO sporten, 30 jaar of meer is niet 
bijzonder. Getracht is om paralellen te zoeken tussen de sporten waarmee ervaring opgedaan c.q. 
gedeeld kan worden. Die zijn er zeker en omdat uit te diepen zijn meer bijeenkomsten nodig. Na 
coronatijd gaan we na of dit initiatief opgevolgd kan worden. 

De penningmeester heeft de financiële administratie weer bijgewerkt in een (professioneel) 
boekhoudpakket. Op die manier kunnen, ook tussentijds, eenvoudige financiële overzichten worden 
gemaakt en is de financiële administratie geborgd.  

Financieel resultaat. 
We hebben als vereniging over her jaar 2020 een klein verlies geleden van € 3.361,68. Dit heeft 
natuurlijk geheel te maken met de Corona-situatie in dit jaar. Ondanks dat er over 5 maanden geen 
contributies zijn geïnd is het verlies beperkt gebleven tot dit bedrag, ook mede door de vrijwillige 
bijdragen van de leden. Ook het feit dat alle zaalhuren helemaal vergoed zijn door overheidssteun 
aan Accres speelt hierin mee. Het verlies wordt dan voornamelijk veroorzaakt door de 
bondscontributies, die op kleine vergoedingen na, bijna geheel als normaal zijn geïncasseerd. 
Het verlies komt volledig ten laste aan het eigen vermogen van de vereniging. 
 

Ledenbestand 

Op 31 december 2020  telde de vereniging 386 leden, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. 
 
Ledenverloop afgelopen jaren: 

 
afdeling 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gymnastiek 110 104 71 105 113 99 100 

Volleybal 121 120 107 125 124 125 140 

Judo 74 65 67 62 56 57 51 

Dans 80 82 107 111 64 78 69 

Verenigingsleden      39 26 

Totalen 385 371 352 403 380 398 386 
 
** Verenigingsleden zijn bestuursleden, trainers, ereleden, leden van verdienste etc., die geen contributie betalen. De 

ledenaantallen per afdeling zijn in bovenstaande tabel gerekend exclusief de verenigingsleden. 

 

Sponsorbijdragen, subsidies en overige financiële bijdragen 

De vereniging kreeg in 2020 van diverse sponsoren financiële ondersteuning. 
Onze hartelijke dank aan de volgende organisaties: 
Voor algemene doelen: Rabobank (volleybaltoernooi, Uitvoering en Club Support), 
Administratiekantoor H.A. van Duuren en Unit4 Software.. 
Summer Vibes: Stimenz 
 

Nieuwjaarsreceptie en langdurige lidmaatschappen 

De DIO-nieuwjaarsreceptie werd dit jaar op zaterdag 11 januari in het Ugchelens Belang.  
 
De herinneringsbekers plus een bloemetje zijn uitgedeeld tijdens de volleybaltraining aan Liewke 
Thalen, 20 jaar lid, en Jaap Drost, 30 jaar lid van DIO. 
 
 
Algemene Ledenvergadering  
De ALV vond plaats op vrijdag 2 oktober 2020 in het Ugchelens Belang. 
Bij deze vergadering waren 20 personen aanwezig, inclusief de leden van het Hoofdbestuur. 
Vanwege de corona maatregelen was het een korte vergadering, voor 22.00 uur moest iedereen het 
gebouw verlaten.  
Omdat het jubileumjaar voor DIO niet helemaal verloopt zoals gepland waren er bijzondere, 
feestelijke petit fourtjes bij de koffie. 
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PR en Communicatie 

De PR commissie kan door alle afdelingen gebruikt worden voor hulp op het gebied van promotie, 
communicatie vraagstukken en PR activiteiten. De afdelingen kunnen hiervoor een bericht sturen 
naar pr@dio-ugchelen.nl wanneer ze ergens hulp bij nodig hebben.  
 
Hiernaast is de PR commissie verantwoordelijk voor het samenstellen en verzenden van de 
maandelijkse digitale nieuwsbrief en het contact met de media. 
 
De digitale nieuwsbrief die sinds begin 2016 maandelijks wordt verstuurd wordt goed gelezen. Het 
blijft het een uitdaging om voldoende input te genereren voor de nieuwsbrief. Zeker in coronatijd 
omdat een deel van het jaar niet in de zaal gesport kon worden. Het aanleveren van materiaal is de 
verantwoordelijkheid van de verschillende afdelingen, zij zouden dus met een hogere frequentie 
nieuws moeten aanleveren voor de nieuwsbrief.  
 
Voor alle afdelingen wordt zo veel mogelijk contact gezocht met lokale media. Zo staan er regelmatig 
artikelen in de Bron, de Zuidkrant, Apeldoorns Stadsblad en de Stedendriehoek. 
 

DIO – website en social media 

Op dit moment zijn we als vereniging actief op Instagram en Facebook. We hebben 227 volgers op 
Instagram en 307 volgers op Facebook. Op deze social media kanalen staan berichten over de 
afdelingen en de vereniging. De jeugdcommissie plaatst ook berichten over hun activiteiten. Ook 
evenementen worden zo veel mogelijk op Instagram en Facebook geplaatst om het aantal 
deelnemers te verhogen. 
We zien dat Instagram veel meer wordt gebruikt onder de jeugdleden en Facebook vooral onder de 
oudere leden populairder is. Het blijft dus belangrijk om beide kanalen goed te blijven gebruiken. 
Echter, de afdelingen zouden veel meer input kunnen leveren voor deze kanalen. We kunnen als 
vereniging meer potentiële leden bereiken via Instagram en Facebook wanneer we meer (relevante) 
informatie plaatsen. Het is belangrijk dat geplaatste berichten geliked en gedeeld worden, zo bereiken 
we steeds meer mensen.  
 

Grote Club Actie 

In totaal zijn 792 loten verkocht. Minder dan vorig jaar, maar gezien de corona crisis een mooi 
resultaat. 
 

jaar Volleybal Gymnastiek Judo Dans Totaal 

2017 126 385 328 275 1114 

2018 146 483 248 76 953 

2019 149 451 296 124 1020 

2020 140 466 141 45 792 

 

Toegankelijkheid van sporten:  
RegelRecht en stichting Leergeld Apeldoorn 

Voor onze wat minder bedeelden is DIO deelnemer van de actie RegelRecht van de gemeente 
Apeldoorn. Van de gemeente krijgt men “strippenkaarten”, die een waarde vertegenwoordigen van € 
2.-. Bij inlevering van een strippenkaart, bijv. voor het betalen van de contributie, krijgt men bij ons € 
2.50 per strip terug. 
 

Maatschappelijke stagiaires 

Enkele leden van onze vereniging hebben de verplichte maatschappelijk – voor middelbare scholieren 
- stage bij onze vereniging gedaan. 
 
Doelstellingen van het hoofdbestuur voor 2020 en de realisatie 

1. Invulling van volledig bestuur blijft een continu punt van aandacht. In 2020 betreft het 
vacatures in gymbestuur en naar het zich laat aanzien ook voor de afdeling Judo 

2. Het verbetertraject om de administratieve processen efficiënter te laten verlopen, is in 2019 
afgerond en zal in 2020 geëvalueerd worden. 

3. Gezien de terugval heeft de werving van leden voor de afdeling Judo en Jazz prioriteit. 

about:blank
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4. In 2019 heeft een herijking plaatsgevonden van de missie en doelstellingen van DIO in 2020 
zal een vervolg voor de acties plaatsvinden. 

5. Veiligheid waarborgen van de leden blijft een jaarlijkse doelstelling.. 

Stand van zaken. 
De doelstellingen konden we, met name door zeer beperkte mogelijkheden tot samenkomst, 
slechts deels realiseren. Alle hens aan dek waren nodig om de corona-impact op DIO in redelijk 
goede banen te leiden. 
In 2020 zijn de afdelingen Jazz en Gym v.w.b. de besturen samengevoegd. In 2021 zal deze 
samenvoeging geëvalueerd worden. 
Naar verwacht zal de afdeling volleybal zich afsplitsen van DIO en samengaan met Primavo. Voor 
het bestuur betekent dit een het organiseren van een voor de leden ordentelijke splitsing die ook 
bestuurlijke en juridische consequenties heeft voor DIO.  
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Jaarverslag Afdeling Gymnastiek 2020 

  

Bestuurssamenstelling  
De samenstelling van het afdelingsbestuur gymnastiek was in 2020 als volgt:  

• Afdelingsvoorzitter: Ellen Sarr-Jansman   

• Afdelingssecretaris: Hedzer Gietema 

• Kasbeheerder: Petra Popma  

• Overige ondersteunende functies: Edwin Pijper  
In de loop van het jaar gewijzigd naar afdelingsbestuur dans/ gymnastiek:  

• Afdelingsvoorzitter: Ellen Sarr-Jansman   

• Afdelingssecretaris: Marinde Koorn 

• Kasbeheerder: Lisa Cinjee-van Straaten 
• Ledenadministratie: Hedzer Gietema  
• Overige ondersteunende functies: Edwin Pijper  

 

2020 was door corona een bijzonder jaar. Een groot deel van het seizoen kon er niet of alleen in de 
buitenlucht getraind worden. In de tweede lock-down zijn er ook digitale lessen gegeven aan een deel 
van de leden. Opvallend was de inzet en de creativiteit van de trainers die hun lessen heel anders en 
met minimale middelen moesten inrichten. Het bestuur heeft hiervoor grote waardering. In de loop 
van het jaar is de kleutergymnastiek weer – als pilot- opgestart om te voorzien in de behoefte en 
noodzaak tot instroom van onderop. Door de corona is er maar een beperkt aantal lessen geweest.  
 
Door het wegvallen van een aantal bestuursleden van zowel dans als gymnastiek, is er besloten om 
de afdelingsbesturen van dans en gymnastiek samen te voegen.  
 
In 2020 werd duidelijk dat het administratiesysteem Digimembers vanaf voorjaar 2021 niet meer 
ondersteund zou worden. Er is besloten om over te stappen naar AllUnited als systeem voor de 
ondersteuning van ledenadministratie en incasso. Een projectgroep bestaande uit Edwin Pijper, 
Hedzer Gietema, Lisa Cinjee-van Straaten  en Ellen Sarr heeft de inrichting en migratie voorbereid. 
De applicatie wordt Q2-2021 voor alle afdelingen van DIO Ugchelen in gebruik genomen.  

 

  

Groepen en train(st)ers/hulptrain(st)ers  

Naam  Leeftijdscat.  Train(st)ers  Hulptrain(st)ers  Ledenaantal  
        Jan ‘20  Jan ‘21  
Gym - mix groep 0-
1, nijntje beweegt  

3 – 4  Youandi Bos  Geen  0 3 

Gym -va. 5 jaar groep 
2 en 3  

5 – 6  Richard van Vliet  Sanne en Aimee 17 15 

Gym - meisjes groep 4 
en 5  

7 – 8  Richard van Vliet  Sanne en Aimee 22 16 

Gym - meisjes groep 
6 t/m 8  

9 – 11  Sabine Kruitbosch  Romeny / Liesl   10 18 

Gym – meisjes 
middelbaar  

12 en ouder  Sabine Kruitbosch  geen  6 6 

Gym – meisjes 
selectie  

6 – 16   Anne Zeldenrijk 
/ Youandi Bos  

Yara /  Marouschka / Martijn/ 
Marloes 

19 12 

Gym – Jongens groep 
3 t/m 8  

7 – 12  Martijn Willemsen / 
Richard van Vliet  

geen 14 15 

Gym - Freerunning  7 - 12  Youandi Bos / Martijn 
Willemsen  

geen  11 15 

Totalen    99 100 

  

Zalen  
De afdeling maakt gebruik van de volgende zalen:  

• Angerenstein - Ugchelen   
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Vrijwilligers in de afdeling  
De volgende vrijwilligers zijn actief binnen de afdeling:  

• Juryleden Kirsten van Essen/ Youandi Bos / Martijn Willemsen/ Marouschka Bos 

• Vrijwilligers selectie Kirsten van Essen / Joelle Willemsen* (* na 2020 verlopen 
brevet)  

• Grote Club Actie Marjan Verweij  
• Wassen van trainingspakken en hoezen Diverse ouders  
• Ondersteuning bij wedstrijdorganisatie Alle ouders van de selectie-groep  

  

Sponsorbijdragen, subsidies en overige financiële bijdragen  

• Geen sponsoring voor de afdeling Gymnastiek.  

  

Opleiding en cursussen  

• De trainers hebben hun jaarlijkse licentie-punten gehaald.   
• Juryleden bevoegdheid gehaald Turnen Dames 1: Sabine Kruitbosch. 
• Juryleden gestart met opleiding Turnen Dames 2: n.v.t. 
• Assistenten: geen nieuwe assistenten opgeleid in 2020.  
• Deelname webinar over freerunnen: Youandi Bos en Martijn Willemsen. 

  

Clinics  

• We hebben dit jaar 1 clinic gehad. In samenwerking met de afdeling judo hebben we 
een clinic gehad o.l.v. Herman en Dennis over vallen en de schouderrol. We 
bedanken de judo voor hun medewerking in deze clinic. 

  

FAG  

• Bij bijna elke FAG (Federatie Apeldoornse Gymverenigingen ) vergadering is er een 
afgevaardigde van afdeling gym geweest. Bij afwezigheid werden punten aan de 
FAG doorgegeven.  

• Actueel is dat de turnhal in Beekbergen op afzienbare termijn (2022) niet meer 
beschikbaar is voor lessen en wedstrijden. De FAG is, met ondersteuning vanuit de 
Sportraad Apeldoorn, bezig om alternatieven te proberen te realiseren.  

  

Recreatieve groepen  

• Gym - mix groep 0-1, nijntje beweegt Eind 2020 vanwege behoefte en vraag 

voorzichtig opnieuw opgestart maar nog nauwelijks uit de verf gekomen i.v.m. corona. 
• Gym - mix basisschool groep 2 en 3 Een leuke groep met jongens en meisjes 

waarin wel vrij veel verloop zit. De lessen zijn grotendeels in de buitenlucht (terrein Albatros) 
verzorgd.   
• Gym - meisjes groep 4 en 5 Een groot deel van deze groep is doorgestroomd naar 

de oudere groep. Er blijven veel aanvragen voor proeflessen komen, ondanks corona.    
• Gym - meisjes basisschool groep 6-8 Deze groep is flink gegroeid vanwege 

doorstroom uit de vrijdag-groep. Het probleem van deze groep is dat er geen assistenten zijn 
waardoor voorbereiding/ op- en afbouw vrijwel alleen op de trainster neerkomen. Dit gaat ten 
koste van de trainingsmogelijkheden. Het plan is om deze groep te splitsen naar twee 
groepen, met extra ondersteuning vanuit andere trainers. Dit is echter door corona nog niet 
geconcretiseerd.  
• Gym – springgroep Deze groep komt niet goed uit de verf. De grote variatie in 

niveau en leeftijden maakt én de relatief kleine aantallen maken het lastig om passende 
lessen te verzorgen. Daarom is gepland om deze les anders vorm te geven. Door corona is 
dit helaas nog niet ten uitvoering gebracht.  
• Gym – Jongens basisschool groep 3 t/m 8 Deze groep heeft wat te leiden gehad 

door de corona. Niet alle jongens mochten meetrainen door de maatregelen o.b.v. leeftijd en 
we hebben wat afmeldingen gehad. Na de zomer groeide de groep door de doorstroom van 
jongere jongens toch weer een mooie groep van 12 jongens. 
• Gym – freerunning  Deze groep kent inmiddels een leuke mix van actieve meiden en 
jongens. Het trainen in de buitenlucht was voor deze groep wel goed mogelijk.  
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Wedstrijdgroepen / selectie  

• Gym – meisjes selectie De selectie biedt sinds 2018 meerdere niveaus aan binnen 

de turnselectie. We zagen in 2020 een terugloop in aantallen, waarbij naar verwachting de 
beperkte trainingsmogelijkheden in de buitenlucht (door corona) een rol heeft gespeeld.  

 

 

Doelstellingen 2020  

• Doorvoeren van procesverbeteringen waarmee de bestuursleden en de trainers minder 
administratie hoeven te doen → geslaagd.   

• Groei van de afdelingen → niet geslaagd.   
• Nieuw bestuur vinden voor de afdeling → geslaagd.  
• Aanschaffen van materialen betaald door FAG, vervangen oude matrassen door formele turn-

matten → geslaagd.  
  

Doelstellingen 2021 

• In gebruik nemen van applicatie AllUnited voor ledenadministratie en incasso 

• Vormgeven recreatielessen gymnastiek in herziene vorm (afhankelijk van corona) 

• Vormgeven en uitbouwen Nijntje beweegt, in samenwerking met afdeling dans  

• Consolideren of zo mogelijk uitbouwen aantal leden 
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Afdeling Dans 
 
Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt: 
Afdelingsvoorzitter:    Daisy Vergeer (tot juli 2020)  
Afdelingssecretaris:    Marinde Wubs - Koorn 
Budgetbeheerder:    Lisa Cinjee - van Straaten 
Coördinator Grote Clubactie:   Lisa Cinjee - van Straaten 
 
Het Algemeen Bestuur heeft dit jaar 4 keer vergaderd. Er zijn twee vergaderingen met het bestuur en 
trainsters geweest. De overige communicatie vond plaats via de mail, whatsapp of telefoon. Door de 
korte lijnen kunnen er snel besluiten worden genomen. 
 
Het was een bijzonder jaar, eind maart 2020 werd het dansen stilgelegd vanwege corona. Door de 
intelligente lockdown was dansen in de zaal niet meer mogelijk. Vanaf half mei 2020 hebben we het 
buitentrainen opgezet volgens de RIVM richtlijnen. Na de zomervakantie is er zelfs weer even 
getraind in de gymzalen maar helaas was dat vanaf oktober/november ook niet meer mogelijk. 
Vanwege de winterperiode is er toen niet gekozen voor buitendansen. 
 
Groepen en trainsters/hulptrainsters 
De afdeling heeft de volgende groepen: 
 

Naam Leeftijdscategorie Train(st)ers Hulptrainsters 01-01-20 01-01-21 
Dancing Stars 3-5 jaar Marit vd Meij 

Vervangen door 
Danika Streppel 

Tot sept 2020: 
Danique Konink 
Femke Jellema 
Incidenteel: 
Yara Streppel 

10 11 

Stars 6-8 jaar Veerle Willems Britt Westrik 9 11 

Jump & Dance 9-12 jaar Chantal Spelde Nvt 18 19 

So What 13-15 jaar Chantal Spelde Nvt 19 8 

DIY 16 jaar + Daisy Vergeer 
Vanaf sept 2020: 
Veerle Willems 

Nvt 8 8 

Dames Recreatief Volwassenen Carla Vakkert Nvt 14 12 

Totaal    78 69 

 
Zalen 
De afdeling maakt gebruik van de volgende zalen: 

• Klingelbeek 

• Angerenstein 

• Buitenlocaties: schoolplein de Bouwhof Ugchelen en de parkeerplaats achter het Ugchelens 
Belang 

 
Vrijwilligers binnen de afdeling: 
Marinde Wubs-Koorn is begin 2020 begonnen als secretaris bij de afdeling Dans. 
 
In juli 2020 is Daisy Vergeer gestopt als voorzitter van de afdeling Dans. Op de vacature ‘voorzitter 
afdeling Dans’ zijn geen reacties binnengekomen. Er zijn toen gesprekken opgestart om de 
samenwerking aan te gaan (qua bestuur) met de afdeling Gym. Dat is in de ALV van 2 oktober 2020 
vastgesteld binnen de vereniging. 
Door de samenvoeging met het bestuur van de afdeling Gym zal de taakverdeling binnen het bestuur 
van de afdeling Dans ook wijzigen. 
 
Kristel Spelde is bij alle optredens een vaste hulpouder. 
Oud-voorzitter Jeannette van der Meij ondersteunt bij het Nijntje Beweeg-programma. 
 
Sponsorbijdragen, subsidies en overige financiële bijdragen 
Voor deze afdeling niet van toepassing. 
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Opleiding en cursussen 
Veerle Willemse gaat zodra ze tijd heeft en er is een opleiding in de buurt gaat ze starten met KSS3. 
Danika Streppel is in 2020 gestart met KSS2, Danique Konink moet KSS1 nog afronden. Vanwege 
corona is dat uitgesteld. 
 
Groepen seizoen 2019-2020 
De Dancing Stars leren op spelenderwijs danspassen en -technieken. Dit jaar is daar musicaldans 
bijgekomen. Verder doorlopen zij het Nijntje Beweeg-programma dat wordt afgesloten met een 
feestelijke uitreiking van het Nijntje Beweeg-diploma. 
De Stars houden van hippe, snelle en vrolijke dansen met ook ruimte voor een dansspelletje. 
De dansers van Jump & Dance zijn in de les wat meer bezig met techniek en werken naar 
verschillende optreden toe. Ze dansen op muziek uit de top 40 of brengen zelf muziek in. 
De leden van So What, zitten op de middelbare school en hebben altijd zin in een nieuwe uitdaging. 
Ze laten graag tijdens optredens zien welke verschillende stijlen ze in huis hebben, van ballads tot 
stoer. 
D(ance) I(t) Y(ourself) (16+) is een zelfsturende groep o.l.v. Veerle Willems. De leden hebben veel 
eigen inbreng en er is ruimte voor hen om ook zelf een dans of een deel van de les verzinnen. 
Dames Recreatief is een gezellige, zeer diverse club dames die een dans instuderen en hun conditie 
op pijl houden. 
 
Uitvoeringen en demo’s 
Maart: MDC Dance Event, Vaassen. 
 
 
Doelstellingen 2020 

- Aandacht voor ledenbehoud 
- Ledengroei doorzetten 
- Taakverdeling binnen het bestuur verduidelijken 

 
Doelstellingen 2021 

- Vacature trainster DIY invullen 
- Hulptrainsters werven 
- PR inzetten om ledengroei te behalen 
- Op zoek naar een manier om de leden van So What makkelijker te laten doorstromen naar 

DIY. 
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Afdeling Volleybal 
 
Bestuurssamenstelling 
De samenstelling van het bestuur was in 2020 als volgt: 
Afdelingsvoorzitter:  John Uiterweerd 
Afdelingssecretaris:  Leo Linskens 
Wedstrijdsecretaris:  Fred Brouwer 
Budgetbeheerder:  Leo Linskens 
In 2020 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het afdelingsbestuur en is er 3x vergaderd. 
Het regelen van veel zaken lukte prima via telefoon en whatsapp.  
 
Het bestuur werd ondersteund door een aantal commissies:  
Coördinator materialen:  Nico van Oene 
Coördinator jeugdvolleybal: Jeannette Guilbert 
Coördinator recreanten: Leo Linskens 
 
Overige vrijwilligers 
Jeugdscheidsrechters: Bart Dekkers, Albrecht de Jong, Leen van Pelt, Gerhard Veluwenkamp 
Scheidsrechter(coördinator): Jan Siesling 
Toernooicommissie:  Leen van Pelt 
Coaches:   Dank aan heel veel ouders! 
 
Groepen en (assistent)train(st)ers 

 Categorie Train(st)ers eind 2020 Ledenaantal  

     01.01.2020 01.01.2021  

 Mini's Veerle Balk,Sabine Teunissen, Ernst Termaat 22 15  

 
Jeugd 

Sabine van Amersfoort, Desmond Sagel, Jessie 
van Amersfoort 

19 19 
 

 
Recreanten 

Aly Redel, Fia Mulder, John Uiterweerd, Matthias 
Sander 

41 50 
 

 
Senioren 

Jorrit Reezigt, Reint Smit, Charles Tamboer,  
Sander Kaspers 

36 54 
 

 Verenigingsleden   2 2  

 Totaal   120 140  
Rond de zomer zijn 26 volleyballers van DIO-Beemte overgekomen nadat de competitie-activiteiten 
aldaar waren beëindigd. 
 
Activiteiten in een corona-jaar 
Vanwege de corona-situatie werden de competities zowel in het voorjaar, alsook in het najaar 
stilgelegd, evenals de recreantencompetitie. Tevens werden de trainingen in de zaal in deze perioden 
stopgezet, maar konden we in het voorjaar en zomer deze trainingen naar buiten verplaatsen, zodra 
dat weer mocht. 
In samenwerking met Primavo konden we dit buitenvolleybal op gras bij Albatross, en op de 
beachvelden bij sv Orderbos organiseren, hetgeen veel spelvreugde opleverde in deze moeilijke tijd. 
 
Op bestuurlijk vlak is er daarnaast de nodige tijd gestoken in het onderzoek naar de samenwerkings-
varianten met volleybalvereniging Primavo, via werkgroepen en getoetst door een brede 
klankbordgroep. In voorjaar 2021 is dit onderzoek afgerond, en onderwerp van besluitvorming op de 
ALV van 28 mei 2021.  
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Afdeling Judo 
 
Bestuurssamenstelling. 
De samenstelling van het bestuur van de afdeling judo was in 2020 als volgt: 
 
Afdelingsvoorzitter:  Jos Witvliet  
Afdelingssecretaris:  Tiny Koster 
Budgetbeheerder:  Tiny Koster 
Vertegenwoordiger G-judo: vacature 
 
Jos Witvliet is in de ALV van 2020 officieel benoemd  tot voorzitter van de afdeling judo. Voor de functie 
van G-vertegenwoordiger heeft onze afdeling een vacature. 
 
Groepen  
De afdeling heeft de volgende groepen: 
 

Leeftijd 
 

Trainer 
 

Ledenaantal 
 

01.01.20 01.01.21 

Tot en met 7 jaar H. Elberse   

7 tot en met 10 jaar H. Elberse   

G-judo H. Elberse   

11 jaar en ouder H. Elberse   

  57 51 

 
Contributie. 
Tot en met 9 jaar € 35,= per kwartaal 
10 jaar en ouder € 37,= per kwartaal 
De leeftijdsgroep is een indicatie, hier kan van af worden geweken.  
Herman Elberse is onze judoleraar en Dennis Wensink zijn vaste  assistent. Als 
hij verhindert is, dan valt Astrid Pannekoek-van Veen in. 
 
Op 1 april was Dennis Wensink 20 jaar lid van DIO. We hadden hem op deze 
dag graag in het zonnetje gezet, helaas was dat door corona niet mogelijk. 
 

 
 

Zalen. 
De afdeling judo traint op woensdag in de gymzaal aan de Mangaanstraat. In juni en juli hebben we 
buiten gesport op het goudveldje. 
 
Vrijwilligers in de afdeling. 
Op gepaste momenten geven we vrijwilligers een presentje. Het positieve gebaar is daarbij 
belangrijker dan de inhoud. We vragen ouders/verzorgers van onze leden en leden van het vierde 

lesuur om te  helpen bij het matten reinigen. Dennis legt samen met ouders/verzorgers van het eerste 

lesuur de judomatten. 
 
Grote clubactie 2020. 
Dit jaar hebben onze leden loten verkocht voor de grote clubactie. Ondanks dat het dit jaar door de 
corona anders is gegaan dan voorgaande jaren viel de verkoop niet tegen. In verband met de corona 
gaf onze afdeling dit jaar geen beloning aan de leden per verkocht lot. 
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Opleiding en cursussen. 
In 2020 hebben we vanuit DIO geen opleidingen en cursussen gedaan. In 2020 is Dennis Wensink 
geslaagd voor judoleraar A. 
 
Judo examens en clubkampioenschappen. 
In januari zijn er judo-examens geweest. In juni zijn deze niet door gegaan i.v.m. corona. Tijdens de 
examens mogen de judoka's de geleerde vaardigheden tonen. Aan het eind van het examen wordt dit 
beloond met een andere kleur slip of band. Dit jaar hebben we geen jaarlijkse clubkampioenschappen 
georganiseerd. We zijn in februari wel met de voorrondes begonnen, maar helaas konden de andere 
voorrondes en  de finale van de clubkampioenschappen niet doorgaan door de corona. 
 
DIO kanjer 2020. 
Sinds 2010 reiken we jaarlijks de ´judo kanjer´ uit. Judo kanjers zijn leden die op een positieve manier 
opvallen. In 2020 hebben wij geen judokanjers uitgereikt. Ook de vrijwilligersbeker, die bestaat uit een 
wisselbeker en een beker die men mag houden, hebben wij in 2020 niet uitgereikt. 
 
Beleid afdeling judo. 
Het beleid van de afdeling judo staat op de website van DIO. Alle leden ontvangen aan het begin van 
het seizoen het beleid en de seizoenskalender per mail. Nieuwe leden ontvangen dit bij de 
welkomstmail, die zij krijgen na hun inschrijving. 
 
Doelstelling afdeling judo 2020. 

• Continuïteit in het ledenbestand. 

• Op een prettige manier samen sporten 

• Aandacht voor de betrokkenheid van de ouders en de inzet van de vrijwilligers. 

• Jaarlijks de clubkampioenschappen organiseren, de voorrondes en finale vinden vanaf 
januari tot en met juni/juli plaats in de reguliere lessen. 

• Samenwerking met Sakura voortzetten. Uitwisselen van judoka’s en 1 of 2 keer per jaar 
onderling toernooi voor diegenen die mee willen doen. 

 
2020 was een heel ander sportjaar als we gehoopt hadden. Door de corona hebben we alleen in 
januari judo-examens gehouden. En konden de clubkampioenschappen en het judo-examen in juni 
niet doorgaan. In maart zijn we tijdelijk helemaal gestopt met onze lessen om deze in juni te hervatten 
door buitenlessen aan te bieden. Na de zomer zijn we weer gestart in de gymzaal. Dit hebben we 
gedaan zolang als het mocht. 
 
Doelstellingen afdeling judo 2021. 

• Groei in het ledenbestand van het G-uur en het 4e lesuur (11 jaar en ouder). 

• Op een prettige manier samen sporten. 

• Aandacht voor de betrokkenheid van de ouders en de inzet van de vrijwilligers.  

• Clubkampioenschappen en judo-examens organiseren. 

• Samenwerking met Sakura voortzetten.  

• Vacature G-vertegenwoordiger opvullen. 
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Jeugdcommissie 
 

Commissie Samenstelling 

De samenstelling van de commissie was in 2020 als volgt: 

Commissievoorzitter: Veerle Willems 

Commissiesecretaris: Danika Streppel 

Budgetbeheerder: (Johan van Aken heeft zich om onze facturen bekommerd)  

Leden:   Mees van den Berg 

            Thera Jansen 

            Yara Streppel 

            Sabine Teunissen 

            Anne Wilbrink 

            Diouana Sarr  

 

Activiteiten en doelgroepen  

De jeugdcommissie heeft dit jaar de volgende activiteiten georganiseerd 

Helaas zijn er door COVID-19 veel activiteiten afgelast.  

Activiteit Datum Doelgroep Aantal 

deelnemers 

Opmerkingen 

Lasergamen 15 maart 8 t/m 16 jaar 43 Afgelast wel voorbereid 

DIO Pizzaparty 18 mei 12 t/m 16 jaar - Afgelast wel voorbereid 

DIO Summervibes 24 t/m 28 

augustus 

18 t/m 15 jaar 44 Ook leden buiten DIO. Konden 

ook zonder aanmelding komen 

The Best of DIO-

Kamp 

10 oktober 7 t/m 16 jaar 22 Afgelast wel voorbereid 

DIO Kamp 19 t/m 21 oktober 8 t/m 16 jaar - Afgelast wel deels voorbereid 

 

Vrijwilligers betrokken bij de commissie 

Tijdens de activiteiten wordt de jeugdcommissie regelmatig ondersteunt door vrijwilligers. In 2020 

waren dit: 

● Youandi Bos 

● Anne Zelderijk 

● Lisa van Straaten 

● Martijn Willemsen 

● Dennis Wensink 

● Emma Nijhuis 

● Luisa de Heer   

● Ype Faber 

● Danique Konink 

● Britt Westrik 

● Veerle Balk 

● Aimee Jongschaap 

● Bram Keijzer 

 

  



 

14 
Jaarverslag DIO 2020 

Doelstellingen 2020 Realisatie 2020 

Op zaterdag 14 maart zullen wij weer gebruik maken 

van de sporthal bij Sprengeloo. Hier zullen we voor 

de leden tussen de 8 en 16 jaar een lasergame hal 

maken. Het aantal leden wat wij hiervoor graag 

zouden willen hebben is 30. Er zal ook een bijdrage 

gelden van €2 per persoon.  

De aanmeldingen voor deze activiteit gingen super 

goed. Uiteindelijk zelfs meer dan we verwacht 

hadden. Alles was geregeld, maar helaas moest de 

activiteit op erg korte termijn worden afgelast. De 

plannen liggen nu wel klaar voor een andere keer 

wanneer het wel kan. 

Op zaterdag 16 tot zondag 17 mei wordt er specifiek 

voor de 12+ leden een slaapfeestje georganiseerd. 

We zullen deze activiteit inpakken als pizza party. We 

zullen beginnen met gezamenlijk pizza eten, daarna 

een spelelement maar vooral een hele gezellige 

avond. De avond vindt plaats in de locatie van 

Scouting Ugchelse woudlopers. Voor deze activiteit 

hopen we op ongeveer 15 leden. Er zal ook een 

bijdrage gelden van €2 per persoon.  

Deze activiteit is redelijk van tevoren afgelast. 

Hierdoor hebben we geen aanmeldingen. Wel waren 

er al wat enthousiaste reacties van leden en de 

commissie zelf. Deze plannen liggen nu ook klaar 

voor een andere keer. 

Dit jaar organiseert de jeugdcommissie ook de 

jubileumdag op 26 september. Het thema voor deze 

dag is Circus. S ochtends zal er een circus 

gerelateerde activiteit zijn voor de jeugdleden tussen 

de 4 en 11 jaar. s middags zal er een 

vrijwilligersactiviteit zijn voor de vrijwilligers. Van 

20.00-24.00 uur zal er een jubileumfeest volgen voor 

alle vrijwilligers, oud vrijwilligers, leden 12+, 

sponsoren, ere leden, etc.  

Dit is helaas ook niet doorgegaan. Het circus was al 

geregeld en wordt nu doorgeschoven naar 2021. 

Het kan zo zijn dat bij een hele warme zomer we nog 

een DIO Summer games willen organiseren. Dit 

hangt wel af van het weer en de beschikbaarheid van 

de jeugdcommissie. Het idee is dat dit een water 

middag wordt met spelletjes en buikschuiven. Dit zal 

dan ergens richting of in de zomervakantie zijn. 

Dit is uiteindelijk DIO Summervibes geworden. Een 

activiteit die snel is opgezet maar wel erg leuk heeft 

uitgepakt. De activiteit was gebaseerd op het 

vakantiespel en was ook toegankelijk voor niet DIO 

leden. We vroegen hiervoor een bijdrage van €1,- per 

dagdeel voor DIO-leden en €1,50,- voor niet DIO-

leden. Het was een activiteit van 5 dagen op 24 t/m 

28 aug met elke ochtend en middag een activiteit, op 

vrijdag ochtend en avond, bij UB.  

Doelstellingen 2021 

·       Op 29 mei willen wij een puzzeltocht organiseren voor alle leden van DIO. Deze middag start in 

verschillende start tijden om 13h bij UB. De route kun je lopen met alleen leden, maar ook met je eigen 

familie of vrienden, als maar in elk team 1 lid aanwezig is.  

·       Wij richten ons dit jaar als jeugdcommissie ook op de jubileumdag van 3 juli. Wij zorgen in de ochtend 

voor een circus voor kinderen van 4 t/m 11.  

·       Ook dit jaar willen wij weer DIO Summervibes organiseren. We willen ons bij deze activiteit wat meer 

richten op kinderen van de basisschool (6 t/m 13 jaar) De activiteit zal plaatsvinden in de laatste week van 

de zomervakantie. Het worden 3 dagen (24, 25 en 26 aug) waarop wij steeds weer een ochtend en middag 

activiteit verzorgen. Op de laatste dag wordt de middagactiviteit weer een avondactiviteit. Het aantal 

aanmeldingen wat we hiervoor graag zouden willen hebben is rond de 45 in het totaal.  

·       We schuiven het geannuleerde kamp van 2020 door naar 2021. Het thema van dit DIO-kamp blijft dus 

Olympische Spelen. We zullen weer gebruik maken van de Eikenstek in Wekerom als onze locatie. Het 

minimum aantal aanmeldingen rond de 22 kinderen, Voor het maximum aantal aanmeldingen wordt gekeken 

naar de beschikbare leiding en kamerindeling. 

·       Van 19 op 20 november zullen wij een pizza party organiseren voor leden van 12 t/m 16. Tijdens deze 

activiteit zullen wij eerst gezamenlijk pizza eten en daarna een avondspel spelen. Hierna zullen we nog 

samen wat kleine spelletjes spelen/kletsen en daarna overnachten. We doelen vooral bij deze activiteit op 

een gezellige avond net zoals bij kamp. De activiteit zal plaatsvinden in de locatie van Scouting Ugchelse 

woudlopers. Voor deze activiteit hopen we op ongeveer 15 leden. Of er een bijdrage bij deze activiteit komt 

staat nog niet vast. Als dit wel zo zou zijn ligt het rond de €2,- 

 


