
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 34 – JANUARI 2021 
 
 
 
 
 
 

 
2021 is van start gegaan. Op een andere manier dan dat we gewild hadden, wie had ooit gedacht en 
verwacht dat de beperkingen zo lang aan zouden houden en er zo lang niet binnen gesport zou mogen 
worden. Voor de wedstrijdturnsters is er de afgelopen weken online les aangeboden als alternatief, 
maar wat mist iedereen elkaar en het samen sporten.  
Ook de komende weken zijn er geen reguliere lessen toegestaan. Daar waar er een alternatief aanbod 
mogelijk is op een veilige en verantwoorde manier dan pakken wij dit zeker op om de jeugd toch aan 
het bewegen te houden. Blijf gezond en pas goed op elkaar,                 Bestuur Hosema 
 
 
Alle leden;  
De trainingen binnen in de sporthallen/gymzalen gaan tot en met dinsdag 9 februari NIET door! 
Alle binnensportaccommodaties in de gemeente Horst aan de Maas zijn gesloten. 
 
 
 
Contributie eerste helft seizoen 2020/2021. 
De inning van de contributie middels automatische incasso staat gepland in januari 2021 en betreft de 
contributie voor de periode augustus 2020 tot en met januari 2021. Daar we vanaf 14/12/2020 geen 
trainingsaanbod hebben kunnen geven aan de leden passen we een korting op de contributie toe. 
 
Beweeghelden gaan digitaal! 
Op maandag middag 11 en 18 januari hebben de beweeghelden onder leiding van trainer Ruud al online 
samen gesport. Via Google Meet zijn ze lekker even samen in beweging geweest en hier gaan ze de 
komende weken dan ook mee door! 
 
Dans! We willen jullie graag in beweging houden!   
Lieve ouders en dansdames van Hosema, helaas mogen we even niet samen dansen. Als sportvereniging 
willen we jullie natuurlijk wel fit en in beweging houden. Vandaar dat we voor een aantal filmpjes gaan 
zorgen met verschillende work outs. Een dansopdracht voor de oudere dames, of voor de Stars lekker 
mee dansen met juffrouw Daantje en juffrouw Jente. Vooral voor deze groep, laat de kinderen dans 
juffrouw spelen en dans lekker met de meiden mee.   
Voor de oudere leden van dans, maar ook turnsters, Freerunners en Fitmixers, of u als ouders, een paar 
goede Workouts: Een “ABS” training of “body” workout op muziek. De eerste keer gaat misschien een 
beetje snel, na een paar keer wordt het steeds makkelijker.         Veel sportplezier!   
Ga naar: https://www.hosema.nl/online-trainingen  
Username: dans  
Password: Corona2020 
 
Algemene Ledenvergadering  
Iedereen is van harte uitgenodigd om op maandag 15 maart de algemene ledenvergadering bij te wonen.   
De aanvang is 1930u. Afhankelijke van de dan geldende regels zullen wij deze jaarvergadering fysiek of 
via teams houden. Wij vragen u daarom om u op te geven voor aanwezigheid door het sturen van een 
mail aan ledenadministratie@hosema.nl.  
Het bestuur kijkt graag met u terug naar het vreemde jaar 2020 en vooruit naar 2021 en de verdere 
toekomst. Er is ruimte voor vragen, ideeën en input. (De notulen van de jaarvergadering van 2020 vindt u 
op www.hosema.nl / vereniging / documenten) 

http://www.hosema.nl/


 

 

 
Turnen – informatie wedstrijden 
Helaas moeten we mededelen dat alle KNGU wedstrijden tot 1 april 2021 uitgesteld zijn. 
Voor de Limburgse wedstrijden betekent dit dat de weekenden in maart, in Horn en Weert niet door 
gaan. De complete planning van deze weekenden wordt doorgeschoven. 
Hierdoor zijn er dit jaar nog 2 wedstrijdweekenden die hopelijk wel nog door kunnen gaan. 
Het weekend van 17 en 18 april in Panningen, organisatie door Hosema en het weekend van 12 en 13 
juni met SVO Schinnen. Bij het maken van de wedstrijd indeling is er rekening mee gehouden dat alle 
turnsters 1 wedstrijd kunnen turnen. In deze wedstrijd zal een gestreden worden om het Limburgs 
Kampioenschap en tevens ook de medailles per toestel (toestelkampioenschappen). 
De indeling van de weekenden staat online op https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen. Elke 
wedstrijd zal een aparte prijsuitreiking kennen. De samenstelling van de deelnemersindeling kan tot een 
week van te voren gewijzigd worden.  
De geplande infoavond van 25 januari wordt verplaatst naar een later tijdstip. 
 
 
 
 
 
AGENDA, ALLE LEDEN:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Nieuwe datum volgt Infoavond selectie turnsters Ouders Selectieturnsters 

Zondag 28 februari Training Turnhal Weert 1430-1630: A Selectie (onder +bovenbouw) 
1630-1830: B Selectie (onder +bovenbouw) 

Maandag 15 maart 1930u Algemene Ledenvergadering Allen – opgave gewenst 

17/18 april Turnwedstrijd in Panningen – 
Organisatie Hosema 

Zie indeling op: 
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-
uitslagen 

12/13 juni Turnwedstrijd in Oirsbeek Zie indeling op: 
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-
uitslagen 

 

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen

