INFORMATIEBRIEF 14 –
JANUARI/FEBRUARI 2019

Januari, de eerste maand van het nieuwe jaar 2019 is alweer voorbij.
Carnaval staat voor de deur, maar ook onze jaarvergadering en de halve finales van het LK turnen
komen eraan. In het weekend van 23/24 februari gaan maar liefst 33 turnsters van HOSEMA
meedoen aan de halve finale turnen meerkamp in Horn. De 2e helft van het seizoen 2018/2019 is
van start en wij praten u graag bij in deze infobrief. Check ook goed de agenda aan het einde van
de infobrief voor activiteiten, optredens en wedstrijden!
Bestuur HOSEMA
Algemene Ledenvergadering – woensdag 27 februari
Iedereen is van harte uitgenodigd om op 27 februari naar de jaarvergadering te komen. Aanvang 20u
bij de Sevewaeg te Sevenum. Het bestuur kijkt graag met u terug naar 2018 en vooruit naar 2019 en
verder. Er is volop ruimte voor vragen, ideeën en input.
HULP gevraagd & update Hosema gedeelte in Kruisweide;
In de Kruisweide is sinds najaar 2018 een eigen turngedeelte voor HOSEMA. In de voormalige
tennishal is een groot net geplaatst. Toestellen kunnen blijven staan en gelijktijdig gebruik door
korfbal en turnsters is zo mogelijk geworden. Het totale plan is nog niet gereed, er komen nog
aanpassingen aan het net (in toekomst vaste wand) en ook word de looproute naar het hosema
gedeelte nog aangepast, dit met name ivm de veiligheid. Voor hosema bied dit eigen gedeelte vele
mogelijkheden en voordelen. We kunnen meer uren gaan trainen, alsook meer groepen laten trainen
op de turnmaterialen. Minder slijtage aan de materialen ivm opruimen en opbouwen. Na het
winterseizoen voor de korfballers zullen de freerunners op vrijdagavond alsook de turnkids op
zaterdagmiddag gaan trainen op het hosema gedeelte.
Hosema is zelf verantwoordelijk voor dit gedeelte; dus ook voor het schoonhouden hiervan.
Wekelijks stofzuigen, 2 wekelijks dweilen en alle materialen schoonmaken.
We zijn op zoek naar 1 of 2 ouders die dit mee willen coördineren en daarnaast naar heel veel
helpende handen! Heb je zin en tijd om mee te denken (en doen) hoe we het schoonhouden van het
hosemagedeelte kunnen vormgeven stuur dan even een mail aan; ledenadministratie@hosema.nl.

Carnavalsavonden voor heel gemeente Horst aan de Maas;
Ook dit jaar werken diverse verenigingen in Horst weer samen om voor de jeugd een leuke
carnavalsavond te organiseren. Hosema is een van de deelnemende verenigingen welke op bij OJC
Niks een avond organiseert voor de kinderen van de basisschool. En in de Mérthal wordt een
schuimparty georganiseerd voor de jeugd van het voortgezet onderwijs.
Carnavalsavond OJC Niks / in Disney stijl!!
vrijdag 22 februari groep 1 t/m 5
18:00 uur- 19:45 uur
vrijdag 22 februari groep 6 t/m 8
20:00 uur- 22:00 uur
Schuimparty Mérthal
vrijdag 1 maart vanaf 12 jaar
20:00 uur- 24:00 uur
Ouderhulp gezocht:
Voor beide avonden zijn we nog op zoek naar ouders die tijdens deze avonden willen helpen, zowel
bij de avond voor de basisschooljeugd als bij de schuimparty. We zijn voor beide avonden op zoek
naar minimaal 2 ouders.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar activiteitencommissie@hosema.nl. Aanmelden kan tot
uiterlijk 17 februari. Ook voor vragen kun je terecht op vernoemd mailadres.

Turnwedstrijden
De plaatsingswedstrijden zitten erop van de 35 turnsters die hier aan hebben deelgenomen gaan er
33 door naar de halve finale van Limburgse kampioenschappen. Wij wensen alle dames veel succes.
De volledige wedstrijdverslagen vinden je terug op www.hosema.nl

KNGU afdracht verhoging – alle leden;
Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van
een bondscontributie voor alle sporters, kader- en bestuursleden en ereleden
van de bij de KNGU aangesloten Gymsportaanbieders. Per 1/1/2019 verhoogt de KNGU deze afdracht die wij
als vereniging dus moeten doen voor onze leden.
De afdracht word met 0,60 ct verhoogd per jaar per lid. Dit betekend dus dat de afdracht per lid per
contributieblok (half jaar) van 10,70€ naar 11€ gaat. HOSEMA heeft een transparant contributiebeleid en heeft
op de ALV in 2015 vastgesteld dat de KNGU afdracht 1 op 1 doorbelast word aan de leden.
Bij de volgende incasso van de contributie zal deze verhoging doorgevoerd worden.

Wist je dat?
Wist je dat tikkertje serieus business is? Er worden zelfs wedstrijden gehouden op hoog niveau!
Verenigingen om tikkertje te oefenen zijn er niet. Dus waar komen alle deelnemers dan vandaan?
Freerunning natuurlijk! Met name Parkour (het gedeelte zonder saltos) leent zich uitstekend om een
expert tikker/ontwijker te worden. Kijk online maar eens naar “World Chase Tag”. Hieronder enkele
foto’s hoe dat er dan uitziet in de Freerunles.

Grote Club Actie – alle leden;
In december is de trekking van de Grote Club Actie geweest. Er zijn op de verkochte loten door HOSEMA weer
een aantal leuke prijzen gevallen;
lotnummer 0167542: 2 entreekaarten Thermen Bussloo
-eindcijfers 979: fotoboek smartfoto
-eindcijfers 67: Greetz cadeaubon

OLS – Schuttersfeest in Sevenum – Help mee voor HOSEMA!
Komende zomer, eind juni, begin juli word het jaarlijkse OLS in Sevenum gehouden. Een feest waar
ca 50000 bezoekers op af komen. De organisatie heeft 1500 vrijwilligers nodig. Alle vrijwilligers die
tijdens de evenementen komen helpen, doen dat voor een vereniging. Als vrijwilliger verdien je niet
alleen een centje bij voor HOSEMA maar krijg je ook;
- een onvergetelijke ervaring als medewerker tijdens de OLS-activiteiten 2019 in Sevenum;
- samenwerken en verbinden voor de gemeenschap;
- een OLS-T-shirt, dat je na afloop als souvenir mag behouden;
- Een bedankavond op donderdag 11 juli 2019 voor alle vrijwilligers waar we samen onder het
genot van een hapje en een drankje nogmaals het OLS 2019 herbeleven;
- Er wordt voor een natje en een droogje gezorgd tijdens de werkzaamheden;
- Je wordt door ons op de hoogte gehouden van de voorbereidingen via een nieuwsbrief.
Hoe werkt het? Ga naar de site www.OLS2019.eu en meld je aan als vrijwilliger!
Sponsor Actie Plusmarkt, Horst;
Zoals de meeste al weten is de PLUS supermarkt in Horst geheel vernieuwd en omdat te vieren
organiseert de PLUS supermarkt een grandioze sponsoractie. Deze sponsoractie zal van start gaan op
zondag 24 februari 2019 en na 12 weken eindigen op zaterdag 11 mei 2019.
Hoe werkt het: Bij aankopen in de PLUS markt ontvang je een x-aantal muntjes. Bij de uitgang van de
winkel staan buisjes opgesteld van de deelnemende clubs. De ontvangen muntjes mogen in deze
buisjes gedaan worden. Je mag zelf bepalen welke club je steunt. Op basis van het aantal
ingezamelde muntjes wordt er € 10.000,-- verdeeld. Waarbij wij natuurlijk hopen dat HOSEMA zo
veel mogelijk gesteund wordt.
AGENDA – alle leden & check de site voor het standaard lesrooster wanneer er wel/geen turnen is
ivm de carnavalsvakantie!
Datum
23/24 Februari

Activiteit / gebeurtenis
Halve Finale LK turnen

Zaterdag 23 februari

VERVALLEN Training voor- en selectie
ivm halve finales LK
HOSEMA jaar vergadering 20 uur
Locatie: Sevewaeg, Sevenum

27 Februari

Vrijdag 1 + 29 maart

Freerun trainingen Sevenum

Vrijdag 1 maart

VERVALLEN Dans training ENERGY
(vervangende datum = ma 1 april)
Kijklessen Freerunning

Vrijdag 29/3
Zondag 31/3
Ma 1 april
7 april
Zondag 14 april
Zaterdag 27 april
11/12 Mei

Danstraining ENERGY (ipv 1 mrt)
Urban Dance Wedstrijd, Drachten
Onderlinge wedstrijd turnen
Optredens dans - Koningsdag
festiviteiten Sevenum
Finale weekend LK turnen

Voor wie?
Alle geplaatste turnsters, info
reeds per mail aan
desbetreffende turnsters
verstuurd.
Er is geen trainen voor voor- en
selectie
Ouders/begeleiders alle groepen,
leden 16+, kader.
(Dans: energy + fantastic
verzamelen 1930u, optreden
20u)
FS01+FS02 training op hosema
gedeelte
Dans Energy
Alle groepen
Energy 16-17u
Dans; Energy
B selectie 9-11u
Alle groepen
info volgt

11 Mei

Rundje um ’t Hundje

Vrijdag 7/6
Zondag 9/6
Zondag 9 juni
16 juni
22 juni
29/30 juni

Kijklessen Freerunning

Alle dansgroepen treden op.
Ivm deelname rennen info volgt
Alle groepen

Dance to demo Sittard
Teamwedstrijden turnen
Afsluitdag Hosema
Afsluitweekend hosema
clubkampioenschappen

Alle dansgroepen
Verdere info volgt.
Beweegfeest Peuters en Kleuters
Turnen, freerun en dans
(iedereen, 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 Stars + dans Moves + dans Energy + dans fantastic; dansgroepen vrijdag Sevenum
KL01; Kleutergroep zaterdag Sevenum
PS01 + PS02; peutergroepen zaterdag Sevenum

