
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 38 – SEPTEMBER 2021 
 
 
 
 
 
 

Het seizoen is van start. De eerste lessen is het wellicht nog wennen aan de groep, trainer en locatie. 
Bij sommige groepen zijn er nog veel proeflessers, wat de eerste trainingen nog wat onrustig maakt. 
Lees in deze infobrief meer over het reilen en zeilen binnen de vereniging. 
           Bestuur Hosema 
 
Verbouwing Hosema gedeelte Kruisweide Sevenum 
Na een hele lange periode van ideeën, lobbyen, plannen, vergaderen en tekenen is het nu dan toch bijna 
een feit. Na vele jaren heeft Hosema een eigen vast gedeelte. Sommige noemen het al ons “Hosema 
Huisje’’. De afwerkingsfase is nog in volle gang. Dit brengt nog veel stof met zich mee, maar het einde is 
in zicht. En het word heel mooi! 
Als aandachtspunt willen we meegeven dat het niet de bedoeling is dat er vanuit de sporthal door de 
ramen gekeken word naar het turnen. Mocht u naar het Hosemagedeelte willen dan gaat dit via de trap 
links in de sporthal naar boven. De sporthal zelf is geen looproute richting Hosemagedeelte. 
Op een later tijdstip zullen wij informatie geven over de mogelijkheden om te kijken naar de trainingen 
op het Hosemagedeelte. Mocht u een vraag hebben voor de trainers loop dan gerust mee met uw 
dochter/zoon voor of na de training. 
 
Poetsschema Hosema gedeelte Kruisweide 
Net als voorgaande seizoenen zal het Hosema gedeelte schoongehouden worden door de ouders van de 
selectieturnsters. Het schoonhouden en netjes houden is voor de kinderen is belangrijk; een veilige en 
hygiënische omgeving waarin ze kunnen sporten. Zoals eerder aangekondigd word er dit seizoen 
gepoetst op de zaterdag van 1345-1515u. Ook hebben we eerder toestemming gevraagd om de 
telefoonnummers te delen zodat vervanging regelen eenvoudiger word. De laatste weken van het 
seizoen zullen we tzt nog verder opvullen. 
Kun je dus niet op dag dat je ingedeeld bent regel dan onderling vervanging zodat er te allen tijde 4 
personen zijn met poetsen. Het schema zal in de Kuisweide komen te hangen, daarop kunnen eventuele 
veranderingen op aangepast worden. Als aparte bijlage is het schema en verdere instructies reeds 
toegestuurd aan de ouders van de selectieturnsters Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw.  
 
Spaaractie PLUS – Horst                                                                                                                                        
Spaar mee voor Hosema! Verzilver via deze link de punten of geef ze aan een van de trainsters om het te 
doen:  https://mijn.plus.nl/sponsorpunten/verzilveren?id=2893 
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Informatieavond Selectie turnen Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw – GEWIJZIGDE DATUM! 
Op donderdag 7 oktober om 19.30u in de Kruisweide op het Hosemagedeelte zijn alle ouders van de 
Onder, Midden en Bovenbouw welkom.  Turnsters van de bovenbouw zijn uiteraard ook welkom. 
Op deze avond krijgt u informatie over het selectiebeleid en wedstrijdzaken. Daarnaast is er volop de 
mogelijkheid om vragen te stellen. Wij stellen het op prijs dat de ouders wiens kinderen dit jaar 
wedstrijden gaan turnen aanwezig zullen zijn. Voor de ouders van de onderbouw geboortejaar 2014 en 
2015 is het wellicht interessant om al eens mee te luisteren.  Op geven of afmelden is niet nodig. 
 
 
GCA -  Grote Club Actie 
Tijdens de algemene ledenvergadering jl. is door alle aanwezigen unaniem                                                  
besloten dat we ook dit jaar weer deelnemen aan de Grote Club Actie.                                            
Deelnemen aan deze loterij is een mooie manier om de clubkas te spekken.                                                      
We willen ook dit jaar het opgehaalde bedrag aan alle leden van HOSEMA                                                       
ten goede laten komen.  Voor de peuters, kleuters, turnsters en freerunners schaffen we klein 
gymmateriaal aan en ook de kleding van onze dansers word mede door een bijdrage van deze GCA 
bekostigd.  De loten kosten  € 3,- per stuk, waarvan € 2,40 euro per lot naar HOSEMA gaat. Met de loten 
maakt u kans op vele leuke prijzen en krijgt u een aantal kortingsbonnen. Zie: www.clubactie.nl.  
Afgelopen jaar zijn er verschillende prijzen binnen de vereniging gevallen. De deelnemende kinderen 
ontvangen na 19 september tijdens de eerstvolgende les de loten. Zij kunnen deze aan (groot)ouders, 
buren, kennissen, etc. verkopen voor het bedrag van € 3,- per lot. Natuurlijk mag u de loten ook zelf 
houden. Niemand is verplicht om loten af te nemen. Echter zonder tegenbericht gaan wij er van uit, dat 
elk kind drie loten koopt. Totaalbedrag € 9,-.  Zijn er meerdere kinderen van een gezin lid van HOSEMA, 
dan krijgt maar één kind automatisch de drie loten. Wilt u voor uw overige kinderen ook loten dan laat 
ons dit even weten. Op de jaarvergadering is tevens besloten, dat we ook dit jaar weer met hetzelfde 
betalingssysteem werken als vorig jaar: door middel van de door u afgegeven machtiging tot 
automatische incasso. De kinderen hoeven dan niet met geld over straat, waardoor de kans op fouten 
en/of kwijtraken wordt beperkt.  Wilt u meer, minder of geen loten kopen, dan kunt u dit kenbaar maken 
door dit voor 21 september te melden bij de ledenadministratie.  Als u niet reageert, gaan wij er vanuit 
dat u HOSEMA steunt met deze actie en danken wij u hier hartelijk voor.  (De loten kunnen dan dus ook 
niet meer worden teruggenomen.) Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan laat het ons weten, 
nogmaals dank voor jullie steun! 

 
Selectie Turnen; eenmalig afmelden training 
Het kan natuurlijk een keertje voorkomen dat uw dochter niet kan komen trainen.  
Voor eenmalige afmeldingen willen we u vragen om dit rechtstreeks aan de hoofdtrainers door te geven, 
d.m.v. van een app/sms.  Het zou fijn zijn als we de afmeldingen minimaal een dag van te voren 
ontvangen ivm de lesvoorbereiding. Zie onderstaand schema voor de contactgegevens.  
Voor overige vragen / opmerkingen omtrent afmeldingen voor langere tijd door bijvoorbeeld blessure of 
opzeggen van lidmaatschap etc. dan graag een mail naar: ledenadministratie@hosema.nl 
Heeft u een vraag / opmerking voor de trainsters dan graag een mail naar: turnen@hosema.nl  
 Ook bent u na de training altijd van harte welkom om binnen te lopen bij de (hoofd)leiding voor  vragen 
/ opmerkingen.  
 

 
 
 

dag tijd groep hoofdleiding  

MA 18.00-20.00 Selectie MB en BB   (3e moment)  Maud: 0615404861 

WOE 15.00-17.00 Selectie OB Liesbeth: 0649359976 

 17.00-19.00 Selectie MB Nienke: 0611824567 

 19.00-21.00 Selectie BB Josien: 0655914390 

VRIJ 19.00-21.00 Selectie BB Josien: 0655914390 

ZA 8.30-12.30 Selectie MB Maud: 0615404861 

http://www.clubactie.nl/
mailto:ledenadministratie@hosema.nl
mailto:turnen@hosema.nl


 

 

Agenda: 
 

Dag/Tijd/Locatie Omschrijving Voor wie 

Donderdag 16 
september 1900-2130u 

Van Tilburg 

Cursus Veilig 
Sportklimaat 

Trainers en leiding Dans / freerun / turnen & bestuur 

Donderdag 7 oktober 
1930-2100 Kruisweide 

Informatiebijeenkomst 
selectie turnen 

Ouders Onderbouw / Middenbouw / Bovenbouw           
& turnsters Bovenbouw SR 

 
 
 
 
 
 


