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-tuinontwerp - tuinaanleg
-tuinrenovatie - tuinonderhoud

Stuifzandseweg 51 7903 TA Hoogeveen
tel: 0528-269767 fax: 0528-230013
www.millefleurs-mjm.nl
e-mail: info@millefleurs-mjm.nl

Remedial teaching

Hoogeveen

bij lees- of
rekenproblemen

www.remedialteaching-hoogeveen.nl

Gelco Groote Hoofdstraat 254
7901 JZ Hoogeveen

0528-234778
info@schippershuus.nl
www.schippershuus.nl

Beauty Center
de Terp

Schoonheidssalon
Huidverbetering

Lichaamsbehandeling
Massage
Afslanken

Zonnebank

Schutstraat 49
7907 CA Hoogeveen

0528-274534
info@deterp.nl
www.deterp.nl
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AGENDA SEIZOEN 2017-2018
Voor het komende seizoen staan in ieder geval de 
volgende activiteiten gepland:

Datum   Activiteit     Plaats

04-09 tm 08-09 1e lesweek 
16-09 Hoogeveen Sport 
23-10 t/m 27-10 Herfstvakantie 
09-12 Onderlinge Wedstrijden    Turnhal 
25-12 t/m 05-01 Kerstvakantie  
05-01 Nieuwjaarsbijeenkomst   
17-02 Gymmiescoredag 
26-02 tm 02-03 Voorjaarsvakantie 
30-03 tm 02-04 Goede vrijdag en Pasen 
27-04 tm 04-05 Meivakantie 
10-05 + 11- -05 Hemelvaartsdag 
21-05 + 22-05 Pinksteren 
05-06 + 06-06 Pinksteren 
09-06 Toestelfinale RWS A en B    Activum 
14-07 Toestelfinale en gymmiescoredag   Turnhal 
14-07 VrijwilligersBBQ JB
23-07 tm 31-08 Zomervakantie 

De informatie over de verschillende activiteiten worden ruimschoots van tevoren aan 
de leden/deelnemers verstrekt. 
Voor overige informatie zoals vakanties, vergaderingen, etc. kunt u ook de website 
raadplegen onder de knop “AGENDA” op 
www.olympiahoogeveen.nl 

A
g
e
n
d
a

Bedanken van het lidmaatschap bij voorkeur per e-mail
 “ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl” en uiterlijk 4 weken voor het einde 

van het kwartaal. Indien er schriftelijk wordt opgezegd kan men de brief
opsturen naar: Helma Corbet,  De Garve 27,  7908  NJ Hoogeveen
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Zilveren Gids Olympia
Bestuur:
Voorzitter & PR: vacant
Secretaresse: Linda de Vries Pijlkruid 8 7909 HK    85 03 90
Penningmeester Marjoleine Kruizinga Stationsstraat 13 7901 AB     27 72 78
 Dick Groote De Tellinghorst 19 7909 CG    27 35 56
Notuliste: Jedidja Kappers De Waring 18 7908 LE    23 27 68
Activiteitensecr. vacant
Algemeenlid Kimberly van Slochteren Koning Willem Alexanderhof 15, 7902 AW

E-mail bestuur:  secretariaat@olympiahoogeveen.nl
Bankrekening van Olympia: NL34  INGB 0670 7150 26

Archiefbeheer: Hans Dijkstra Beukenkamp 4 7907 BB    23 56 02
Ledenadministratie: Helma Corbet De Garve 27 7908 NJ    27 59 65
Contributie inning: Michiel de Groote Bethesdastraat 27 7909 BA    36 11 73
 contributie@olympiahoogeveen.nl.
Beleidscommissie: Lindsy de Jonge    Coevorderstraatweg 93       7911 TB  N’oord 06 281 177 56
 Elco de Groot Parelgras 1 7908 RG    27 38 63

E-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl 

Redactie:
Voorzitter: Vacant 
Bezorging: Vacant
Notuliste: Rachel van Huizen Vos v. Steenwijkln. 70  7902 NT    27 92 21
Lay-out: Michel de Groot Voltastraat 9  7901 LJ    22 17 04
   
E-mail redactie:  redactie@olympiahoogeveen.nl

Jeugdbestuur:
Voorzitter: Lonneke Verhage/ Kimberly van Slochteren 
Notulist: Michelle Kolk       27 13 89
Penningmeester: Nicole de Vries       06 10 45 25 58
PR: Lieke Gruppen       06 42 83 28 71
Algemeen lid: Melanie Kuijpens        22 15 49
 Quincy Hulsman       27 43 06
 Iris Pomper       06 40 49 06 20
 
E-mail jeugdbestuur:  jeugdbestuur@olympiahoogeveen.nl
 
Leiding:
Hoofdleider: Adrie Verhage Einsteinlaan 14 7904 EC    26 65 78
Leiding: Yvonne Verhage Einsteinlaan 14 7904 EC    26 65 78
 Nelleke v/d Zwaard Kanaalweg 120 7902 LP    85 06 66
 Lonneke Verhage Van Echtenstraat 81 7902 EM    85 04 24
 Nettie Buist Dollard 1 7908 HE    26 86 23
 Trudy Dijkstra Beukenkamp 4 7907 BB    23 56 02
 Ferdinand Kampman Lodderholt 2 7731 GK 
  Ommen
 Rudolf ten Buur prinses Irenestraat 7 7902 AK    06 28 44 39 95  
 Jolien Boer Baarlelaan 31 7906 GB    06 46 32 47 99 
 Anita Koster Jan Naardingweg 20,  7914 PN    06 48 57 86 14
  Noordscheschut 
 Grietje van den Hof Veenluydenstraat 89 7906 HE    06 42 87 17 01
 Tamara Zantingh  Brinkstraat 28D  7901 LA      06 11 86 76 91
 Marjoleine Kruizinga Stationsstraat 13 7901 AB     27 72 78
 Felicia Kainama       De Grutto 122 7905 BE    06 48 44 51 31
   Sabine de Bruin       Koningspage 29              7908 XV      06 52 68 70 76
   Judith Mensing       De Plevier 2a              7905 CL      85 43 92
   Marleen Winters       Ferdinand Bolstraat 144      7944 VS Meppel  06 10 06 30 25
   Ella Kroesen       Van Leeuwenhoekstraat 63  7908 BJ      06 13 86 06 12
   Ilse Dekker        Nobelstraat 6              7903 BH             06 12 44 60 95
   Selma Pekel       Roerdomplaan 155             7905 EE              27 44 83
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Bestuurspagina maand september

Clubblad Olympia gaat Digitaal

De tijden veranderen. Tegenwoordig is bijna iedereen 24/7 on-line. Mede 
hierdoor hebben we gekeken of het uitgeven van een clubblad nog wel van 
deze tijd is. Uit de enquêtes die we gehouden hebben kunnen we conclude-
ren dat het grootste deel van de leden open staat voor een digitale nieuws-
brief.
Met pijn in ons hart moeten we naar 36 jaar dan ook afscheid nemen 
van het clubblad in zijn huidige vorm en stappen we over naar de digitale 
media. Trots zijn wij dan ook dat we op deze manier alle leden veel sneller 
kunnen informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging.
Dit info nummer van het clubblad is dan ook het laatste fysieke nummer wat 
u van ons ontvangt. In de tweede week van September zal er een test mail 
uitgestuurd worden. Indien u deze ontvangt hoeft u geen actie te onderne-
men. Ontvangt u de nieuwsbrief niet voor 14 september, meldt u dan aan 
via de web-site van Olympia www.olympiahoogeveen.nl of stuur een mailtje 
naar: redactie@olympiahoogeveen.nl. 

Facebook
Naast de digitale nieuwsbrief willen we ook meer gebruik gaan 
maken van facebook. Dit gaat door middel van een besloten 
groep. De komende maanden zullen we dit gaan opstarten en 
hierin kunnen alleen leden van Olympia de post zien.
Geen internet??
Natuurlijk kan het altijd zo zijn dat u geen beschikking heeft over 
internet. Neem dan even contact met een van ons op, dan gaan 
wij kijken hoe we de juiste informatie toch bij u kunnen krijgen.
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Olympia turnkleding:

Er is voor Olympia officiële kleding ontworpen die je elke week nodig hebt 
op de les. Dus niet alleen als er een activiteit is, zoals een wedstrijd of uit-
voering. Deze kleding is speciaal ontworpen, zodat de leiding de leden beter 
kan begeleiden en trainen. Ook voor het vangen is het erg belangrijk dat je 
de goede kleding draagt.
De kleding is uitsluitend te koop via de vereniging  waardoor er enige kor-
ting op de kleding is verkregen. Ook kunt u via onze vereniging terecht voor 
tweedehandskleding. U kunt het pakje als het te klein is geworden, of u/ uw 
kind gaat onverhoopt van Olympia af, weer via ons doorverkopen. 
De verkoop van de turnkleding is in handen van Liske Hoogenraad, tel. 
0528-230189. Graag bellen voor een afspraak.
Telefoonnummers voor 2e-hands turnkleding zijn ook bij haar verkrijgbaar.
Verkoop van jazzkleding is in handen van de jazzleiding. Voor 2e-hands 
jazzkleding kunt u contact opnemen met Trudy Dijkstra, tel. 235602

Zie de website van Olympia om je aan 

te melden voor de nieuwsbrief

www.olympiahoogeveen.nl
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Dames (korte) legging (niet verplicht)
Maten 116 t/m 164 € 16,00
Vanaf maat S     € 17,50 
Heren broekjes 
maat 116 t/m 164 € 15,00
Vanaf maat S € 16,50
Kleding Jazzdans 
Pakjes € 30,00 
Broeken (vanaf 14 jaar) € 36,00 
Vest (selectie) € 25,00

Dames turnpakje
Maten 116 t/m 164   € 35,00    
Vanaf maat S    € 38,00

Herenturnpak
Maten 116 t/m 164  € 42,50 
Vanaf maat S   € 46,50

Contant betalen, géén pin.

Trainingspakken :
juniormaat  € 34,95;
seniormaat  € 44.95.

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij
Intersport Jan Bols
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Industrieweg 9 - Hoogeveen - Telefoon 0528 - 26 25 57

Centrale verwarming • zinkwerk • dakwerk
haarden • kachels • schouwen • dealer van:
Helex - Barbas - Bellfires - Dru en Faber

Hoofdstraat 6 - Hoogeveen - Telefoon 0528 - 26 25 57

 

KAPSALON ZWART

Schutstraat 62 / 64 | 7901 EE Hoogeveen | Tel. 0528 - 263037

€ 2,50 korting op Keune Producten

plus € 1,- naar de clubkas!

Tegen inlevering van deze bon 

TABAK-LEKTUURSHOP
W. KOOPMAN

DE NIJE NERING 52
7906 EW  HOOGEVEEN

voor al uw rook-en leesgenot
Tevens verkoop van:

Staatsloten, Lotto, Krasloten, kleine cadeaus, 
boeken, wenskaarten, telefoonkaarten, 

kopieer- en fax service TNT Post

Voor een eerlijk en onafhankelijk 
hypotheekadVies

Hoogeveen
HYPOTHEEKCENTRUM

Van Echtenstraat 31   7902 EK Hoogeveen   Tel: 0528-261332 
Internet: www.schonewille-kats.nl   E-mail: info@schonewille-kats.nl

Ook bij u op de markt

Bas_Oosting@hotmail.com

De lekkerste kaas haalt u op de markt bij Kaashandel Oosting :
* dinsdag 12.30 uur - 17.00 uur Zuidwolde
* donderdag 8.30 uur - 12.30 uur Meppel
* zaterdag  8.30 uur - 17.00 uur Hoogeveen
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Tess Stroetenga  01-09
Amber Botter Fik  01-09
Dieke Steenbergen  01-09
Dex Bremer  01-09
Noud Okken  02-09
Sarissa Loovers  03-09
Samira Finkers  03-09
Rene Dingshoff  05-09
Siena van der Rassel  05-09
Sem Kats  05-09
Fokko van Duinen  07-09
Iona Leeman  09-09
Tamara Leusink  09-09
Esmay Bosman  09-09
Chantal van Dam  10-09
Madelief Leijssenaar  10-09
Kiona de la Croix  11-09
Diny Dekker-Strijker  12-09
Anita Koster - Mersman  12-09
Rudolf ten Buur  13-09
Serena Lekatompessy  13-09
Roosmarijn Snippe  13-09
Elize Koster  13-09
Malou Strolenberg  13-09
Melanie Kuijpens  15-09
Eva Rijkeboer  15-09
Luna Lowijs  16-09
Lars Kohl  16-09
Amy Otten  16-09
Bas Engberts  16-09
Mariska Gelderman  17-09
Meike Wind  17-09
Elise Knol  18-09
Ninthe Spang  18-09
Marten Koornstra  19-09
Meike Smand  20-09
Nina Kelly  20-09
Harma Belt- Zomer  22-09

Vince ten Cate  22-09
Fay Lunenborg  22-09
Vince van Mechelen  22-09
Geranne van den Hof  23-09
Isa Kleine  23-09
Mia Smit  23-09
Vera Mulder  24-09
Femke Klein  24-09
Laura Verhagen  25-09
Esmee Meinen  25-09
Angela Profijt  26-09
Maureen ten Caat  26-09
Jenay Prins  26-09
Lionel Visbeen  26-09
Amelie Hendriksen  27-09
Andries Dijkstra  28-09
Hailey Onderdelinden  28-09
Glenn Otten  28-09
Tineke Mars  29-09
Herma Nieuwenhof- Zuidema   
  30-09
Eva Hugen  30-09
Dayne de Waard  30-09

Jarigen september 2016
Hiep, hiep, hoera

In de maand september zijn maar 
liefst 60 leden van de vereniging 
jarig. Al deze 60 leden zijn 
gezamenlijk 1074 jaar. Iedereen 
van harte gefeliciteerd en allen een 
fijne dag toegewenst. 
De gemiddelde leeftijd is 17,9
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KEURMERK BEWEEGDIPLOMA VOOR OLYMPIA 
                                                    
Het beweegdiploma is bestemd voor kinderen van 2 – 6 jaar. In tegen-
stelling tot het zwemdiploma, dat al jarenlang bestaat en bijna als van-
zelfsprekend tot de opvoeding behoort, is het Beweegdiploma nog niet  
zo ingeburgerd. 
Goed leren bewegen is heel belangrijk voor de motorische ontwikke-
ling van het kind. En omdat de lessen in groepsverband plaatsvinden, 
draagt het Beweegdiploma ook bij aan het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden.
Wanneer een kind goed leert vallen, lopen, springen en balanceren, zal 
dat in de toekomst zijn vruchten afwerpen. Deze vaardigheden komen 
o.a. goed van pas in het verkeer, wanneer er snel en veilig een drukke 
straat moet worden overgestoken. En het klinkt misschien vreemd, maar 
als een kind goed leert “vallen” kan dat in de toekomst sportblessures 
voorkomen.
Er kunnen twee Beweegdiploma’s gehaald worden. Om de vaardig-
heden voor het diploma onder de knie te krijgen zijn 10 tot 20 lessen 
nodig. In de leeftijdsfase van 2 – 6 jaar komen verbindingen en vertak-
kingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in de geleiding van 

prikkels van de hersenen naar de spieren en omgekeerd, neemt toe. 
Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, 
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 Contributie

De contributie bij onze vereniging is laag, dus in principe voor iedereen
betaalbaar. Deze wordt per automatische incasso geïnd. Als betaling van
de contributie een probleem is, kan onze penningmeester Marjoleine Krui-
zinga (277278) u aan het adres van de juiste instanties helpen.
De hoogte van de contributie voor de verschillende groepen is te vinden
op onze website www.olympiahoogeveen.nl. Contributie staat onder de 
knop “ informatie”

Ledenadministratie
Aanmelden kan via de leiding d.m.v. een inschrijfformulier.
Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt schriftelijk, bij voorkeur per 
e-mail, en uiterlijk 4 weken voor het einde van het kwartaal.
Het adres is: Helma Corbet, De Garve 27, 7908 NJ, Hoogeveen
of ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl
Hier kunt u ook terecht voor het doorgeven van adreswijzigingen.

10



11

B
e
w

e
e
g
d
ip

lo
m

a
 

het evenwichtszintuig en de sensoren in spieren, pezen en banden ener-
zijds en het zenuwstelsel anderzijds. In deze leeftijdsfase moet een goed 
motorisch fundament gelegd worden wat van sterke invloed is op de 
lichamelijke en geestelijk gesteldheid. 
Goed leren bewegen is niet alleen belangrijk, het is ook leuk! Nijntje is 
gek op bewegen: wanneer ze met haar vrienden en vriendinnen naar 
school loopt of spelletjes doet. Daarom is zij ambassadeur geworden 
van het Beweegdiploma.
Olympia heeft het keurmerk Beweegdiploma behaald. Onze leid-
sters hebben een speciale cursus gevolgd om de lessen voor het 
Beweegdiploma goed en verantwoord te kunnen geven. Tijdens de peu-
terlessen (ouder en kindgym) en de kleuterlessen wordt hard geoefend 
om de vaardigheden, die gevraagd worden voor het diploma, onder de 
knie te krijgen.
Het beweegdiploma is net zo belangrijk als het zwemdiploma!
Aan deze bewegingsmethode en onze manier van werken is sinds 
kort het beweegdiploma gekoppeld. Als uw kind 19 basisonderdelen 
beheerst (dit houden wij bij tijdens de les!), krijgt het een uitnodiging om 
dit tijdens een aparte les te laten zien en het beweegdiploma te halen.
Lukt het (nog) niet, dan krijgt het nog een jaar extra om op het niveau 
van het landelijk gemiddelde te komen en het beweegdiploma te halen. 
Lukt het dan nog niet, dan is er iets aan de hand en helpen we mee om 
dit uit te zoeken. 

Voor ons is dit ook nieuw en daarom hebben we besloten om eerst de 
oudsten hierin te begeleiden:

De peuters die voor de zomervakantie 4 jaar worden voor beweegdi-
ploma 1
De kleuters die voor de zomervakantie 6 jaar worden voor beweegdi-
ploma 2

Komt uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking, dan krijgt u binnenkort 
een uitnodiging via de e-mail of in de les. 
Heeft u vragen, dan kunt u ons vanzelfsprekend mailen, bellen of spre-
ken.

Met vriendelijke groet,

Anita, Trudy en Felicia.
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Waar staat Olympia voor?

Olympia is een vereniging, die gerund wordt door vrijwilligers. Van de leden en de 
ouders van de jeugdleden wordt dan ook verwacht dat ze samen met bestuur en 
leiding hun schouders onder de vereniging zetten. Dat houdt in dat er regelmatig 
een beroep gedaan zal worden op leden en ouders om hun steentje bij te dragen 
bij de organisatie van activiteiten, zoals:
 • transport van toestellen
 • helpen bij de verzorging
 • zitting nemen in de telcommissie
 • schoonmaakwerkzaamheden enz.
 • Wanneer uw kind aan wedstrijden mee gaat doen, kunt u ook
    gevraagd worden voor het volgen van een jurycursus.

Bij elke activiteit waaraan u of uw kind meedoet, zult u een opgavenbriefje
krijgen met daarop de gedetailleerde taken en de mogelijkheid om voor één
van die taken in te schrijven.
Vanuit de solidariteitsgedachte rekenen we in die gevallen op uw inzet!
Wat heeft Olympia te bieden?

Olympia biedt lessen aan voor alle leeftijden:
  • Ouder en Kind gym, 
     bedoeld voor peuters samen met een begeleider.
     Zodra de peuter goed kan lopen is hij van harte welkom op deze groep.
  
  • Kleutergymnastiek voor de leeftijd van 4 – 6 jaar.
    Zeer belangrijk voor een goede motorische ontwikkeling
  • Gymnastiek en turnen.
               De groepen zijn ingedeeld op leeftijd, waarbij de nadruk in de groepen
               van 6-7 jaar en 8-9 jaar ligt op algemene gymnastiek: de kinderen 
               moeten behendig worden. Daarna gaan we verder met turnen aan de
               diverse toestellen.

   •Springgroep vanaf 12 jaar
           “In september starten we met een springgroep”: eruit Tijdens dit uur wordt er
           getraind op de springonderdelen: lange mat/tumbling, toestelspringen en
           minitrampspringen

• Acrogym vanaf 8 jaar
            Sinds september 2015 hebben we een afdeling acrogymnastiek. 
            Bij acro doe je met één of twee partners kunstjes op muziek.
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  • Recreatieve gymgroepen.
                    Voor leden, die niet (meer) specifiek willen turnen aan alle toestellen  
                    en die niet aan wedstrijden deel willen nemen, zijn deze groepen
                    heel geschikt.

  • Sportfit 50+
                    Plezier in het bewegen, lichamelijk fit blijven en gezelligheid staan
                    voorop

  • Club extra
                    Deze groep is bestemd voor kinderen van de basisschool die een
                    bewegingsachterstand hebben. De groepsgrootte is maximaal 12, 
                    waardoor er veel aandacht aan deze kinderen kan worden 
                    geschonken.

  • Jazzdans
                    Vanaf 4 jaar kunnen kinderen ook kiezen voor de afdeling jazzdans.
                   Kleuterdans 4 - 6 jaar
                   Kids dance  6 – 9 jaar
                   Jazzdance vanaf 9 jaar

  • Steps en aerobics ( vanaf 16 jaar)
                    Voor het bijhouden of verbeteren van het uithoudingsvermogen
                    zijn deze groepen zeer geschikt.

  • Masters
                    Van november tot februari (bij voldoende belangstelling) biedt 
                   Olympia gedurende 12 weken een cursus Winter Ready aan: 
                    skigymnastiek en ook heel goed voor het algemene 
                    uithoudingsvermogen.

  • Selecties
                    Voor de meer getalenteerde jongens en meisjes heeft Olympia
                    enkele selecties, zowel voor het turnen als voor de jazzdans. Hier
                    word je voor uitgekozen. Daarnaast hebben we ook een 
                    zogenaamde “B-selectie”. Dit is geen selectie, maar een extra 
                    turnuur voor iedereen vanaf 9 jaar, die turnen leuk vindt en een uur
                   extra wil trainen.

Ook voor de afdeling Jazzdans is er een aantal selectiegroepen die regelmatig
meedoen aan demonstraties en aan een aantal wedstrijden.
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 • Activiteiten
 Voor onze leden organiseren wij elk jaar enkele activiteiten:
 • In december onderlinge wedstrijden om de Zilveren Brug
 • Twee keer in het seizoen een Gymmiescoredag voor de
    leeftijd van 6-12 jaar
 • Ook aan het eind van het seizoen Toestelwedstrijden,
      waar kinderen laten zien wat ze kunnen aan drie toestellen,
      die ze zelf kiezen.
 • Twee keer per jaar organiseren we ook het Nijntje beweegfeest voor
    peuters en kleuters. Hier kunnen ze het beweegdiploma 1 en 2 halen.
 • an het eind van het seizoen een optreden in de Tamboer voor de
    jazzdansgroepen, 
    aangevuld met enkele turngroepen. 

Daarnaast organiseert het Jeugdbestuur voor elke leeftijdsgroep één of twee 
(spel)activiteiten naast de reguliere lessen waarbij het er vooral om gaat de on-
derlinge band te verstevigen.
In het voorjaar vinden weer de Openbare Lessen plaats waar ouders, opa’s en 
oma’s en andere familieleden en kennissen een kijkje kunnen nemen tijdens de 
lessen, zodat ze kunnen zien waar Olympia mee bezig is en wat de kinderen 
zoal leren en op welke manier

De lessen van Olympia vinden plaats in
de volgende locaties van Hoogeveen:
• De Turnhal aan de Vermeerstraat 20
• Zaal Brederoweg
• Zuiderbreedte, onderdeel van de Brede School aan 
   de Boekenberghstraat 12
• De “Magneet” , onderdeel van het Multifunctioneel Centrum
   aan de Kleine Beer
• Gymzaal aan de Curiestraat
• Gymzaal aan de Booyenverlaat

Waar de verschillende lessen worden geven en in welke accommodatie 
die plaatsvinden kunt u vinden op onze website www.olympiahoogeveen.nl  
onder de knop “sportaanbod – lesrooster”. Daar vindt u de meest up-to-date 
lesrooster.
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Tijdens een seizoen zijn er wedstrijden en demonstraties van de verschillende
onderdelen van Olympia zoals turnen, jazzdans en de Gymmiescoredag.
Wanneer men deelneemt aan een wedstrijd moet hij/zij daarvoor betalen. Om het 
deelnemen aan deze activiteiten te stimuleren hoeven de leden niet alles te betalen.
In onderstaand schema kunt u zien wat de deelnemer èn wat Olympia betaalt voor 
deze activiteiten van de KNGU.

Voor het seizoen 2017 – 2018  zijn de inschrijfgelden  door het district nog niet vast-
gesteld. Om een indicatie te geven van de kosten nemen we hier het schema van het 
vorige seizoen op:

Activiteit Kosten Bijdrage leden Bijdrage Olympia

Activiteit Olympia variabel € 1.50 -

Gymmiescoredag variabel € 3.50 -

RWS A en B € 10.60 € 5.00 € 5.60

RWS C €  8.20 € 4.00 € 4.20

Toestelfinale €  3.50 per toestel € 1.75 per toestel € 1.75 per toestel

Heren niv. 6-10 € 11.75 € 4.50 € 7.25

Heren niv. 11-17 €  9.35 € 4.50 € 4.85

Koffiedansochtend €  5.60 € 3.00 € 2.60

Dans2demo € 11.10 per optr. € 2,00 Afhankelijk van aantal
deelneemstersDemogyjada € 35.00 per optr. € 2.00

Groepsspringen €  7.80 per optre. € 2.50

Om een voorbeeld te geven bij deze een overzicht wat iemand in een jaar aan kosten
kan verwachten voor deelname aan wedstrijden, bv. een RWS-B deelnemer:
RWS-B:
Springwedstrijden    €   3,50
2x een wedstrijd     € 10,00
Prov. Kamp.     €   5,00
Toestelfinales     €   7,00
Onderlinge wedstrijden Olympia   €   1,50
Toestelwedstrijden Olympia    €   1,50

----------
Totaal   € 28,50



Hoofdstraat 133 - Hoogeveen 
- Tel.: 0528 - 26 39 18

WIJ ZIJN ONDERSTEBOVEN
VAN ZO’N KORTING

WIJ ZIJN ONDERSTEBOVEN
VAN ZO’N KORTING

voor leden van gymnastiekvereniging
OLYMPIA

EXTRA KORTING
Op brillen, zonnebrillen, brilaccesoires,

loepen/leesglazen en thermometers10%
voor de clubkas
van OLYMPIA+10%

(Niet bij reeds geldende kortingen)

Ledenlijst aanwezig

KEURSLAGER

DRENT
keurslagerij

HET HAAGJE 36 • 7906 AA
Hoogeveen

Tel.: 0528-262683
Uw adres voor:

Leverworst, droge worst en
fijne vleeswaren, gourmet, fondue,

barbecue, gekookte worst soorten en
LEVERWORST DIVERSE MALEN BEKROOND
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Olympia turnkleding: 
Er is voor Olympia officiële kleding ontworpen die je elke week nodig hebt op de les. Dus niet alleen als er 
een activiteit is, zoals een wedstrijd of uitvoering. Deze kleding is speciaal ontworpen zodat de leiding de 
leden beter kan begeleiden en trainen. Ook voor het vangen is het erg belangrijk dat je de goede kleding 
draagt. De kleding is uitsluitend te koop via de vereniging. Ook kunt u via onze vereniging terecht voor 
tweedehandskleding en u kunt het pakje als het te klein is geworden, of u gaat onverhoopt van Olympia 
af, weer via ons doorverkopen.
De verkoop van de turnkleding is in handen van Liske Hoogenraad Tel.0528-230189.
Graag bellen voor een afspraak. Telefoonnummers voor 2e-hands turnkleding/trainingspakken zijn ook 

bij haar verkrijgbaar.  
Verkoop van jazzkleding is in handen van de jazzleiding.
Voor 2e-hands jazzkleding kunt u contact opnemen met Trudy Dijkstra, tel. 235602

DE CONTRIBUTIE WORDT VIA AUTOMATISCHE INCASSO GEÏND. 
Bankrekening ING BANK nr. NL34  INGB 0670 7150 26 t.n.v. Olympia.
Als men niet per automatische incasso betaalt, zijn wij genoodzaakt om € 2,50 in rekening te brengen, dit 
in verband met bankkosten. 
Bedanken van het lidmaatschap bij voorkeur per e-mail en uiterlijk 4 weken voor het einde van het 
kwartaal. Indien er schriftelijk wordt opgezegd kan men de brief opsturen naar:
Helma Corbet,  De Garve 27,  7908  NJ Hoogeveen
Bij verhuizing binnen Hoogeveen natuurlijk ook een adreswijziging naar de ledenadministratie sturen.
E-mail adres: ledenadministratie@olympiahoogeveen.nl

Basisgroepen
jo/ me gym en jazz  tot 8 jr, 45 m (peutergym) € 22,25
me gym, jazz, acro, springgroep 8 - 15 jr, 60 m € 28,00
me gym 12-16 jr, 90m    € 39,50
leden 16 jr en ouder, 45 m    € 24,80
leden 16 jr en ouder acro,, springgroep, 60 m € 31,00
leden 16 jr en ouder, 90 m    € 43,40
club extra     € 32,00
55+ 3 kwartaal, 60 m    € 24,80

Extra groepen
Selectie gym t/m 8 jaar (60 min.)  € 20,00 per kwartaal + basisgroep € 22,25
Selectie gym vanaf 9 tot 16 jaar (120 min.) € 40,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00 / € 39,50
Selectie gym 16 jaar en ouder (120 min.) € 43,60 per kwartaal + basisgroep € 31,00 / € 43,40
Selectie jazz tot 16 jaar (75 min.)  € 25,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00
Selectie jazz 16 jaar en ouder (75 min.)  € 27,25 per kwartaal+ basisgroep € 31,00
Combinatie van 2 basisgr t/m 8 jaar (45 min.) € 15,00 per kwartaal+ basisgroep € 22,25
Combinatie van 2 basisgroepen vanaf 9 tot 16 jr. € 21,50 per kwartaal + basisgroep € 28,00
Combinatie van 2 basisgroepen vanaf 16 jr. € 23,30 per kwartaal + basisgroep € 31,00
B-selectie vanaf 8 tot 16 jr. (75 min.)  € 25,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00
B-selectie 16 jaar en ouder (75 min.)  € 27,25 per kwartaal + basisgroep € 31,00 / € 43,40
Wedstrijdgroep Heren vanaf 8 tot 16 jr.(120 min.) € 20,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00
Wedstrijdgroep Heren 16 jaar en ouder (120 min.) € 21,80 per kwartaal + basisgroep € 31,00
Selectie Heren vanaf 8 tot 16 jr. (120 min) € 30,00 per kwartaal + basisgroep € 28,00 / € 48,00
Selectie Heren 16 jaar en ouder (120 min) € 32,70 per kwartaal + basisgroep € 31,00 / € 52,80

De contributie zal op de 1ste maand van het betreffende kwartaal worden geïnd. (Bij betaling via internet 
bankieren wordt dit niet bij elke bank vermeld!)
Eenmalige inschrijfkosten € 2,50.
Derde schoolgaande kind uit een gezin 25% korting
Voor vragen over de contributie (inning, betalingen e.d.) kunt u zich wenden tot Michiel de Groote
(tel. 0528-36 11 73/06 2121 5567  of per mail: contributie@olympiahoogeveen.nl).

Deelnamekosten wedstrijden en regioactiviteiten:  zie website 
  http://www.olympiahoogeveen.nl/contributie/



Hoofdstraat 90
7901  JT Hoogeveen

Tel: 0528 275 906
www.fotokado-hoogeveen.nl

OOK ZO 
BENIEUWD NAAR 

ONZE NIEUWE 
COLLECTIE?

Hoofdstraat 102 •  7901 JT •  Hoogeveen
Telefoon 0528 - 233344 • www.mariages.nl

BLOEMENSHOP ERWIN

Tevens trouw- en rouwarrangementen

Voor al uw bloemen en planten

De Weide 6
Tel: (0528) 260330
Fax: (0528) 236561

E: info@bloemenshoperwin.nl

Pasfoto’s en.....

al uw fotowerk!!

Hoofdstraat 155 - Hoogeveen - 0528-268385 - www.hometech.nu

HomeTech Onderdelenshop, de winkel voor al uw onderdelen en accessoires op het 
gebied van huishoudelijke apparatuur, elektronica, audio-video en computer supplies

Tevens zijn wij gespecialiceerd in digitale TV ontvangst van Digitenne, Ziggo en 
CanalDigitaal. Met onze eigen technische dienst kunnen we problemen snel localiseren 

en oplossen.
HomeTech Onderdelenshop heeft o.a. de volgende certificaten:

Hirschmann dealer `GOLD`  -  Astra Service Dealer  -  CanalDigitaal Excellent dealer

Kids
      Play@

Hoofdstraat 125
7902 ED Hoogeveen

0621273327
Hoogeveen@Jambelle.nl

Kanaalweg 36a - 7902 LM Hoogeveen
Telefoon : (0528) 270627

fax : (0528) 236750
combisport.h@gmail.com

De Sportprijzen Specialist
 

             Hoogeveen – Beilen – Coevorden 
 
                          Internet www.combisport .nl 
         Email combisport.h@gmail.com 



www.intersportjanbols.nl  0528 - 26 53 52

Ook amateursporters gaan voor de top. 
Intersport Jan Bols: 

welke sport je ook beoefent!

A.G. Bellstraat 35c
7903 AD Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 14 88
E-mail: info@printjob.nl

Wanneer gaan wij uw                                   
            drukwerk kleur geven?


