
 
 

INFORMATIEBRIEF 1 – NOVEMBER 2017 
 
 
 
 

 
 
Aan alle leden: 
 
Als bestuur vragen we ons al geruime tijd af wat nu een goede en efficiënte manier zou zijn om naar al onze leden te 
communiceren. Er zijn vele opties besproken. We gaan het als volgt doen: 
Na iedere bestuursvergadering sturen we naar alle leden een informatiebrief. Dit zal ongeveer 10x per jaar zijn. 
Hierin praten we alle leden van alle disciplines bij over lopende zaken en houden we jullie op de hoogte van 
nieuwtjes. Ook vermelden we in de nieuwsbrief belangrijke zaken zoals wijzigingen in trainingstijden en datums van 
wedstrijden.  
We zijn nog op zoek naar een leuke naam voor deze informatiebrief. Heb je een leuk idee dan laat het ons weten en 
wie weet wordt dat voortaan de naam van onze infobrief! Veel leesplezier met deze eerste uitgave. 
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
THEMA SINTERKLAAS – alle leden: 
De zwarte pietenlessen vinden dit jaar plaats in week 48 (week van 27 november t/m 3 december). 
Voor de oudere jeugdleden binnen Hosema zal er gekeken worden naar een andere passende activiteit.  
 
HOSEMA organiseert plaatsingswedstrijd LK – alle leden: 
Tijdens het weekend van 16 en 17 december 2017, organiseert HOSEMA een plaatsingswedstrijd voor de Limburgse 
Kampioenschappen. Tijdens deze wedstrijden zullen ook HOSEMA-turnsters deelnemen. Helaas hebben we zelf nog 
geen passende locatie, vandaar dat de wedstrijd gehouden wordt in Piushof in Panningen. Voor turnliefhebbers leuk om 
een keertje te gaan kijken. Meer informatie volgt. 
 
KledingCommissie – alle leden: 
Even voorstellen…. de kleding commissie zorgt op dit moment voor:  de trainingspakken kader + wedstrijdturnsters, de 
wedstrijdpakjes wedstrijdturnsters, de Freerun T shirts en de blauwe Hosema Shirts. De kleding commissie is uitgebreid 
met een aantal nieuwe gezichten: Mirel van de Laar en Jenny Driessen. Peggy Degan en Bianca vd Berg waren reeds 
actief bij de kledingcommissie. Wisten jullie dat je de trainingspakken die de wedstrijdturnsters en de leiding dragen ook 
kunt kopen bij Meulendijks in Horst? De trainingsbroeken en jasjes hangen in de winkel, met logo van HOSEMA op de 
borst en op de achterkant!        Vivienne van Helden regelt alles mbt de turnpakjes voor de trainingen. Deze pakjes 
kunnen besteld worden via pakjes@hosema.nl. Mochten er vragen, tips of opmerkingen zijn voor de kledingcommissie 
dan stel ze gerust via info@hosema.nl.  
 
UITSTAPJE BUDEL -  FRH01+02, FRS01+02, VS + S +BS, TKS02 + TKS03 + TKH02:    
Op 4 januari organiseren we weer een uitstapje naar de turnhal in Budel.  
 
10:00 – 12:00: Turnkids groepen 
12:00 – 14:00: BS & VS & Selectie 
14:00 – 16:00: Freerunning groepen 
 
Net als voorgaande jaren vragen we ouders om te rijden. Houd s.v.p. de datum vrij in uw agenda. 
Eigen bijdrage en instructies hoe op te geven volgen in de volgende infobrief. 
 
 

http://www.hosema.nl/
mailto:pakjes@hosema.nl
mailto:info@hosema.nl


 
Turnhal in Budel heeft o.a. een schuimbak, grote trampoline, vierkante verende vloer, en heel veel materialen. 

 
UITSTAPJE JUMP XL – FRKIDS HORST + TKH01 + TKS01 + alle dansgroepen:  
In Januari organiseren we uitstapje naar JumpXL voor deze groepen. Meer informatie volgt in de volgende infobrief. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING – alle leden: 
De eerstvolgende algemene ledenvergadering van Hosema staat gepland op donderdag 22 Maart 2018.  
 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TURNEN – TKS01 + TKS02 + TKS03 + TKH01 + TKH02 + VS + BS + S: 
De clubkampioenschappen worden op het einde van dit seizoen gehouden op zaterdag  30 juni in de Kruisweide te 
Sevenum. Verdere informatie + exacte tijden volgen. 
 
GYMNIETURNEN -   TKS01 + TKS02 + TKS03 + TKH01 + TKH02: 
Ook dit jaar zullen we bij de Turnkids recreanten weer gaan werken met het Gymmieturnen. Met het Gymmieturnen 
kunnen de kinderen Gymmies (een soort flippo`s) verdienen als ze bepaalde turnonderdelen beheersen. De Gymmies 
bewaren ze in hun eigen speciale klapper die ze hiervoor ontvangen. Indien uw kind nog geen klapper heeft dan 
ontvangt hij/zij deze bij het eerstvolgende scoremoment.  
Onderstaand vindt u de data, waarop de kinderen de gymmieklappers mee moeten nemen tijdens de reguliere 
trainingen. Op deze dagen vinden namelijk de scoremomenten plaats.  
 
Data staan in de agenda, onderin de infobrief. 
 
START SPEED TRIALS FREERUNNING – Alle Freerunning groepen 
Dit seizoen starten we in November met de eerste “Speed Trial” (24 & 26 November). Dit is een les waarbij leerlingen zo 
snel mogelijk van A naar B moeten komen. Aan het einde van het seizoen is er een uitreiking voor de snelste drie 
freerunners per groep, gemeten over 4-5 trainingen. Tijdens deze lessen zijn alle ouders van harte uitgenodigd om te 
komen kijken. Leden ontvangen tijdens de les aanvullende informatie. 
 

 
 De drie snelste freerunners van de Kids Groep (Horst) seizoen 2016/2017 

 



CONTRIBUTIE – Alle leden: 
De contributie voor het eerste halfjaar (september t/m januari) van dit seizoen 2017/2018 wordt in week 44 via 
automatische incasso ingehouden. Dit is de eerste keer dat we vanuit een nieuw systeem gaan incasseren 
(Digimembers). De afschrijving kan er anders uitzien dan voorgaande keren. 
 
WIJZIGINGEN TRAININGSTIJDEN/DAGEN -  VS + S + BS: 

 Op zaterdag 16 december is er geen training! 

 Op zaterdag 30 december zijn de trainingstijden als volgt:  830-11u VS+S samen - 1015-12u BS 
 
AANPASSING TRAININGSTIJDEN – TKS03 
Op zaterdag beginnen de TKS03 om 13.15u 
Deze vervroeging omdat er op het einde gezamenlijk op wordt geruimd en dit in de sporthal waar we nu trainen meer 
tijd kost dan in de tennishal.  
 
  



 
Om te noteren in de agenda:  
 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Week 48  Pietenlessen tijdens de reguliere les Alle leden  

12 november en 3 december  Extra training in Budel  VS + S 

24 en 26 November Speed Trials Freerunning (kijkles ouders) Freerunners en ouders 

26 november  Peel en maas oefenwedstrijd  Een deel van de VS + S 

9 en 10 december  plaatsingswedstrijd Panningen Op zondag moeten de onderstaande 
niveaus turnen:  
D2 P1 + D1 Jeugd 1 
D2 P2 + Jun. Div. 5  

16 en 17 december  plaatsingswedstrijd Panningen 
HOSEMA organiseert deze wedstrijd  

Op zaterdag moeten de onderstaande 
niveaus turnen: 
D1 instap + Sen. Div. 5 + Jeugd 2 div. 4 
 
Op zondag moeten de onderstaande 
niveaus turnen: 
D1 P1 en Jeugd 2 div. 5 
 
Exacte tijden volgen nog  

zaterdag 16 december  
 
 
 
 
zaterdag 30 december  
 

Geen training VS + selectie + B-selectie 
i.v.m. plaatsingswedstrijd. De turnsters 
worden verwacht te helpen tijdens de 
plaatsingswedstrijd. 
 
zaterdag 30 december  
8.30-11.00u VS+S samen – 11.00-12.15u BS 

VS + S + B-selectie  

4 januari  Kerstactiviteit: uitstapje turnhal Budel  
10.00-12.00 TK 
12.00-14.00 VS + S + BS 
14.00-16.00 FR 

 
TKS02 + TKS03 + TKH02 
VS + S +BS 
FRH01+02, FRS01+02, 

 Kerstactiviteit; uitstapje Jump XL Horst FRKIDS HORST  
TKS01 + TKH02  
alle dansgroepen 

22 Maart 2018 Algemene ledenvergadering  
 

Voor alle ouders  

 14 november   
 19 december   
 30 januari  
 13 maart  

Scoremoment gymmieturnen  TKHO1 en TKHO2 

 18 november   
 23 december   
 3 februari   
 17 maart  

Scoremoment gymmieturnen TKS01, TKS02 en TKS03 

Zaterdag 30 juni  
 

Clubkampioenschappen  Alle recreanten, B-selectie + selectie 

 
Legenda:  
FRH01+02; freerungroepen Horst  
FRS01+02, ; freerungroepen sevenum  
VS + S +BS; voorselectie, selectie en b selectie  
TKS01 TKS02 + TKS03; turnkids sevenum  
TKHO1 + TKH02; turnkids Horst  
 
 
 



Sponsor HOSEMA gratis! 
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst https://www.sponsorkliks.com/ te bezoeken. 
Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar jouw 
sponsordoel HOSEMA. 
U sponsort dus gratis! 
 

Klik hier voor onze pagina op SponsorKliks. 
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