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2022 is van start gegaan. Op een andere manier dan dat we gewild hadden, wie had ooit gedacht en 
verwacht dat halverwege december de beperkingen weer deels terug zouden komen en we weer niet 
binnen zouden mogen sporten.  Gelukkig mogen we nu weer met alle leeftijden op alle tijdstippen 
binnen sporten en kunnen we weer dat doen waar we goed in zijn; de  jeugd met plezier laten 
bewegen!  Na zoveel aanpassingen en veranderingen weten sommige nog niet meer wat de “normale’‘ 
trainingstijden waren. Het actuele rooster vind u altijd op de website www.hosema.nl onder 
lesroosters. Wij hopen op een verder normaal verloop van dit seizoen en praten u over een aantal 
dingen graag bij in deze infobrief.                                                                                                 Bestuur Hosema 
 
 
 
Contributie eerste helft seizoen 2021/2022. 
De inning van de contributie middels automatische incasso staat gepland voor week 5 en betreft de 
contributie voor de periode augustus 2021 tot en met januari 2022.  
 
Trekking loten GCA 
De trekking van de loten van de GCA is geweest en er zijn heel veel prijzen gevallen binnen de verkochte 
loten van Hosema:  Check de loten of er prijs op is gevallen: https://lotchecker.clubactie.nl/ 
 
Algemene Ledenvergadering – opening & vrije inloop Hosema gedeelte!  
Iedereen is van harte uitgenodigd om op donderdag 17 maart de algemene ledenvergadering bij te 
wonen. De aanvang is 1900u. Het bestuur kijkt graag met u terug naar het jaar 2021 en vooruit naar 2022 
en de verdere toekomst. Er is ruimte voor vragen, ideeën en input. (De notulen van de jaarvergadering 
van 2021 vindt u op www.hosema.nl / vereniging / documenten) 
Na een korte jaarvergadering willen we van deze gelegenheid gebruik maken om het Hosema gedeelte in 
de Kruisweide officieel te openen. Eindelijk kunnen we laten zien waar we lang aan gewerkt hebben. 
In een volgende infobrief meer informatie over het programma. 
 
Selectie turnen Maandag 3e trainingsmoment - aanpassing tijdstip en groepsindeling  
Met ingang van aanstaande maandag 31/1/2022 word de groep op de maandag in 2en gesplitst. De 
groep is daardoor kleiner. De trainingstijd word 1,5u per groep. 

MA 1730-1900 Selectie Middenbouw 3e moment  

  1845-2015 Selectie Bovenbouw 3e moment  

Als gevolg hiervan gaan de volwassenen van 2015-2115u trainen 
 
Dans! 
Wat fijn dat er ook weer gedanst mag worden! Afgelopen week zijn de groepen weer fanatiek begonnen 
met trainen. Natuurlijk kijkt iedereen er naar uit om een keer op te treden voor publiek, en dat gaat ook 
al snel gebeuren. In het weekend van 19/20 maart staat namelijk de dance2demo op het programma. 
Een leuke wedstrijd waar alle groepen van HOSEMA hun dans mogen laten zien. Houd dit weekend dus 
vrij in de agenda!! 
Voor de wedstrijdgroep Energy en de wedstrijdduo's staat er nog een andere wedstrijd gepland. Deze zal 
in het weekend van 2/3 april plaatsvinden in Twello. 
Genoeg om voor te oefenen dus. Meer informatie over de wedstrijden volgt z.s.m. 
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Wedstrijden turnen selectie groepen 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie, hebben we onderstaande informatie van de KNGU 
ontvangen met betrekking tot de wedstrijden.  
Hervatting van het wedstrijdseizoen.  
De afgelopen week hebben wij met verschillende commissies gesproken en daarnaast hebben veel clubs 
en trainers contact met ons gezocht. We zijn erg blij met alle input en met de bereidheid om binnen de 
mogelijkheden het wedstrijdseizoen weer op te pakken.   
Daarbij is gebleken dat, met name omdat iedereen pas weer kort aan het trainen is en veel sporters door 
quarantaines trainingen missen, de eerste twee weekenden van februari nog te vroeg komen. Uiteraard 
staat de veiligheid van de sporters altijd voorop. Dat betekent dat de wedstrijden die op 5/6 en 12/13 
februari gepland staan, zoveel mogelijk zullen worden verplaatst of geannuleerd (afhankelijk van de 
mogelijkheden).  
We beseffen tegelijkertijd dat heel veel sporters enorm uitkijken naar perspectief, een wedstrijd om voor 
te trainen. Het is dan ook steeds zoeken naar de juiste balans – veiligheid voorop, maar wel creatief 
kijken naar de mogelijkheden. Daarom willen we vanaf 19 februari per commissie en discipline kijken 
naar maatwerk mogelijkheden om de wedstrijden weer op te kunnen pakken. Zodat niet een derde 
wedstrijdseizoen verloren gaat.   
 
Wij als Hosema zijn erg blij met dit nieuws, er komen dus nog wedstrijden! Zodra we meer nieuws 
hebben brengen we u als ouders uiteraard meteen op de hoogte.   
 
 
Ouderhulp - Poetsschema Hosema gedeelte (ouders selectie turnsters) 
Het actuele poetsschema zal binnenkort op de site staan onder vereniging – documenten. 
Check goed wanneer je verwacht word en kun je niet; ruil dan onderling. 
 
 
 


