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De tweede helft van het seizoen 2017/2018 is alweer in volle gang. Voor de afdeling turnen zitten 
de Halve finales van het LK erop. De turnkids dames gaan al bijna aan de slag met het oefenen van 
de baantjes voor de clubkampioenschappen.  De afdeling dans traint hard door voor de  eerste 
wedstrijd en diverse andere optredens. De freerunners kunnen niet wachten om weer een keer 
naar buiten te gaan en daar hun geleerde tricks te laten zien! 
Er staan nog veel leuke evenementen op de planning voor de komende maanden. Hierover leest u 
meer in deze en de komende nieuwsbrieven.  
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Uitnodiging + agenda jaarvergadering – alle leden: 
Op 8 maart 1930u zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Hosema gehouden worden.  
Wij heten u van harte welkom in Horst bij de Letste Geulde. 
Op de agenda staat: Jaarverslag 2017, optreden dans, financieel overzicht 2017 en begroting 2018, 
update accommodatie HOSEMA, Bestuursverkiezing en contributiebeleid.  Verder gaan we graag met 
u in gesprek over zaken die u bezighouden of waar u meer informatie over wilt. 
 
Afmelden voor training - alle leden: 
Wilt u uw kind afmelden voor een training dan graag afmelden direct bij de leiding en niet via de 
ledenadministratie. 
Dit kan op de volgende manieren: 
Freerunning : freerunning@hosema.nl (Kevin) 
Turnen : Selectie + VS + BS bij Josien of Jacky (per App) 
Kleuters en Turnkids Horst en Sevenum: turnkids@hosema.nl (Nienke) 
Peuters: peuters@hosema.nl  (Marie Lousie) 
 
KNGU afdracht Bondscontributie – alle leden: 
De KNGU heeft voor 2018 de bondscontributie met 0.30€ per half jaar per lid verhoogt. Sinds 2 jaar is 
het contributiebeleid van HOSEMA transparant en belasten wij de bondscontributie 1 op 1 door aan 
onze leden. Per 1 feb 2018, start van de 2e helft van dit seizoen zullen wij deze verhoging dus 
doorvoeren en bedraagt de hoogte van de afdracht 10,70€ per half jaar per lid (was 10,40€). 
 
Turnen Halve Finale LK meerkamp te Horn 24 + 25 februari: 

4 MEDAILLES TIJDENS HALVE FINALE LK 🔸️ 
24 meiden van Hosema hebben de halve finale van de Limburgse Kampioenschappen geturnd in 
Horn. Voor vele een spannende race want alleen de beste 10 turnsters van elk niveau kon zich 
plaatsen voor de finale Limburgse Kampioenschappen! De uitslagen: 

● Junior divisie 4: Sannah 11e, Floor 21e 

● Junior divisie 5:  Freya 3e 

● Senior divisie 5:  Kim 8e 

● Jeugd 1 D1: Saskia 2e, Fien 12e, Lara 17e, Fiona 18e 

● Pupil 2 D2: Irenee 6e, Maud 17e, Didi 19e 
● Pupil 1 D1:  Naomi 6e 
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● Pupil 2 D1:  Jill 14e, Lieke 18e 
● Instap D2:  Guusje 3e, Sofie 19e, Suus 26e, Camee 35e 
● Instap D1:  Lin 3e, Amber 4e, Marlieke 15e 
● Pupil 1 D2: Sofie 4e, Anna 9e, Jasmin 11e 
Gefeliciteerd allemaal! Super goed gedaan!  
In totaal hebben  13 turnsters van Hosema zich geplaatst voor de finale die zal plaatsvinden op 
zaterdag 26 mei in Heerlen!! Een hele mooie prestatie waar we als vereniging trots op zijn! 
 

    
 

          
    
 
 

          
 



AGENDA – alle leden: 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

8 Maart 2018 - 1930u Algemene ledenvergadering, Letze Geulde, 
Horst 

Alle ouders, alle leden 18+, 
alle leiding en vrijwilligers. 

24-25 maart  Dance2Demo  Dans JR 
Dans Semi SR + Dans SR 
Info volgt…  

15 april  
 

Danswedstrijd Winterswijk  Wedstrijdgroep dans 
Info volgt. 

28 april Rundje um t Hundje – warming ups voor 
alle lopers 

Kader afd dans + zoveel 
mogelijk leden? Info volgt…  

28 april Rundje um t Hundje – optredens tijdens 
prijsuitreiking 

Dansgroepen 
Info volgt… 

28 april 
 

Rundje um t Hundje – lopen… 
ONDER VOORBEHOUD 

Alle leden! Info volgt… 

Maand maart   Scoremoment gymmieturnen   
In de maand maart zullen er verschillende 
inhaallessen plaatsvinden omtrent het 
gymmieturnen.  Vanaf april gaan we 
oefenen voor de clubkampioenschappen, 
dus dan kunnen er geen gymmies meer 
worden behaald.  

Alle TK groepen in Sevenum 
en Horst  
 

 23-03 
 25-05 

Speed Trials Sevenum (kijklessen) FS1, FS2 

 25-03 
 27-05 

Speed Trials Horst (kijklessen) FRKids, FRH1, FRH2 

26 mei  
Heerlen   
27 mei 

Limburgse Kampioenschappen meerkamp 
finale div. 4 t/m 6 en D-niveaus  
Toestelfinales div. 4 t/m 6 en D-niveaus 

Voor alle wedstrijdturnsters 
die zich hebben geplaatst 
hiervoor – schema volgen… 

9 juni  
 

Districtfinale D1 en D2 Wedstrijdturnsters (niveau D1, 
D2)   kunnen zich hiervoor 
plaatsen door bij het LK bij de 
eerste 3 (tot 5?) te eindigen. 
Aantal worden bij het LK pas 
bekendgemaakt.  

16 juni  
 

Districtfinale div. 4 en div. 5  Wedstrijdturnsters - Zie 
bovenstaande info mbt 
plaatsen. 

Zaterdag 30 juni + 
Zondagochtend 1 juli  
 
Zondagmiddag 1 juli 
 

Clubkampioenschappen  
 
 
Freerun Clubkampioenschappen – 
afsluiting seizoen 

Turnkids Horst + Sevenum,  
B-selectie, VS + selectie 
Info volgt…  
Alle freerunners 
Info volgt…  
 

 
Legenda:  
FRKIDS + FRH01+02; freerungroepen zondag Horst  
FRS01+02 ; freerungroepen vrijdag Sevenum  
VS + S +BS; voorselectie, selectie en b selectie  
TKS01 + TKS02 + TKS03; turnkids zaterdag Sevenum  
TKHO1 + TKH02; turnkids dinsdag Horst  
Dans kids + dans JR; dansgroepen donderdag Sevenum 
Dans Semi SR + Dans SR; dansgroepen vrijdag Sevenum 
KL01; Kleutergroep zaterdag Sevenum 
PH01; Peutergroep woensdag Horst 
PS01 + PS02; peutergroepen zaterdag Sevenum 


