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Welkom 

Wij heten u en uw kind van harte welkom bij onze vereniging Diana Tollebeek. 

Wij zijn een gezellige en actieve majorette/twirl vereniging. In dit boekje vindt 

u alle informatie die u nodig heeft binnen onze vereniging.  

Trainingen 

Al onze trainingen worden gegeven in het MFC de Pionier in Tollebeek.  

De teamtrainingen vinden plaats op vrijdagmiddag/avond. De solisten en duo 

trainingen vinden plaats op donderdagavond. Op de achterzijde vindt u de 

precieze tijden.  

Tijdens de trainingen verwachten wij dat de leden trainingskleren en 

gymschoenen dragen en dat de haren vast zitten.  

Kleding en attributen van de vereniging  

Allereerst krijgt uw kind van ons een baton en trainingspak. De baton dient 

elke training en ieder optreden mee genomen te worden. Het trainingspak 

wordt gedragen bij wedstrijden en straatoptredens.  

Naast het trainingspak krijgt uw dochter in het voorjaar ook straatkleding mee 

naar huis. Deze straatkleding wordt gedragen tijdens straatoptredens in het 

voorjaar en in de zomer. U mag deze kleding niet thuis wassen. Voor de 

zomervakantie wordt deze straatkleding weer ingeleverd en wordt het door 

onze kleedster gewassen. -> straatkleding wordt elke keer voor een 

straatoptreden meegegeven en moet een week later weer worden ingeleverd, 

mits er niet kort achter elkaar optredens zijn. Maar ze hebben nooit hun 

kleding het hele voorjaar thuis.  

Trainingspak 

Bij het trainingspak hoort een contract. In dit contract staat dat wanneer het 

trainingspak met schade terug wordt gebracht er kosten in rekening worden 

gebracht.  

Contributie 

De contributie bedraagt € 62,50 per half jaar. Wanneer u uw kind aanmeldt 

zijn er nog eenmalig € 30,- entreekosten. Het entreegeld wordt gebruikt voor 

de baton, het trainingspak, de straatkleding en de wedstrijdjurkjes. Voor 

betalingsregelingen kunt u contact opnemen met de penningmeester.   

De contributie voor de extra solisten- en duotrainingen bedraagt € 40,- per 

half jaar.  



Huishoudelijk regelement 

Ieder lid krijgt bij het aanmeldformulier een huishoudelijk regelement. Als 

ouder dient u op de hoogte te zijn van dit regelement.  

Teams 

Uw kind begint bij ons altijd in een team. Wij proberen zo min mogelijk te 

schuiven in de teams voor de hechtheid in de teams. Elk team heeft een vaste 

trainster. De trainsters bepalen gezamenlijk wie in welk team komt. Mocht u 

vragen hebben kunt u altijd bij uw vaste trainster terecht. Het inschrijfgeld 

voor wedstrijden voor teams wordt door de vereniging betaald.  

Solo en duo’s  

Wanneer uw kind minimaal ander half jaar lid is van onze vereniging kunt u in 

overleg met de trainsters besluiten om uw kind een solo of een duo te geven.  

Uw kind gaat dan een extra uur trainen voor een solo of duo. Aan een solo of 

duo zitten extra kosten verbonden. U dient zelf te zorgen voor een wedstrijd- 

jurkje. Daarnaast betaald u € 40,- extra contributie voor het extra trainingsuur 

en u dient het inschrijfgeld voor wedstrijden zelf te betalen. Het inschrijfgeld 

voor een solo of duo is € 14,50 per wedstrijd. Het inschrijfgeld voor een solo is 

€ 14 en voor een duo per persoon € 8,25 

Eigen aan te schaffen kleding en schoeisel 
De meeste kleding en attributen wordt geregeld door de vereniging. U dient 

enkele dingen zelf aan de schaffen voor wedstrijden en optredens: 

- knot spelden  

- haar elastiekjes 

- haarlak 

- witte onderbroek  

- witte schoentjes (zie voorbeelden hieronder)  

De witte schoentjes worden gedragen tijdens straatoptredens en wedstrijden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden; de eerste drie opties zijn verkrijgbaar in 

diverse sportzaken. De laatste optie is de officiële instep twirl schoen, deze is 

online verkrijgbaar op verschillende websites. Er zijn ook een beperkt aantal 

gebruikte schoenen, deze mogen ook gebruikt worden. Vraag erna bij de 

trainster.  

 



    

Straatoptredens  
Wij hebben twee verschillende soorten optredens; straatoptredens en 

wedstrijden. Tijdens straatoptredens wordt er in het voorjaar de straatkleding 

gedragen als het weer het toelaat. In de winter wordt het trainingspak 

gedragen. Tijdens straatoptredens, ook in het voorjaar,  moet altijd het 

trainingspak mee worden genomen. De haardracht bij straatoptredens is een 

nette knot. Mocht u dit lastig vinden om te maken, geeft u dit dan aan bij de 

trainsters. Wanneer u iets eerder aanwezig bent bij het optreden met wat 

haarspeldjes, elastiekjes en haarlak, kunnen zij bij uw kind een nette knot 

maken. Wanneer de straatkleding niet voldoet dan zijn wij genoodzaakt te 

besluiten om uw kind niet mee te laten lopen. We vinden de uniformiteit van 

onze vereniging bij een optreden erg belangrijk.  

 

Wedstrijden  
Minimaal een week voor een wedstrijd krijgt u van ons een mail met het 

wedstrijdprogramma. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft voor de 

wedstrijd zoals; het adres, een paklijst en de aanvangstijd. Het is gewenst om 

deze mail zorgvuldig door te nemen voor de wedstrijd.  

Wanneer uw kind aankomt op de wedstrijd mag zij doorlopen naar de 

kleedkamer. Ouders mogen plaatsnemen op de tribune, meestal gelden er 

voor ouders entreekosten. In de kleedkamer wordt het haar en de make-up 

gedaan van uw kind. Daarna is er ruimte om in te trainen met de trainster. Als 

laatste krijgt uw kind een wedstrijdjurkje aan, hieronder wordt een panty 

gedragen. De eerste panty krijgt uw kind van de vereniging. De volgende 

panty’s kunnen op wedstrijden aan de trainsters gevraagd worden, deze 

worden genoteerd en later verrekend op de halfjaarrekening. Om onderlinge 

uniformiteit te behouden mag onder het jurkje een basis witte onderbroek 

gedragen worden. Er mogen geen stipjes, streepjes, strikjes of andere frutsels 

en kleuren op zitten. Wanneer uw kind nog niet aan de beurt is wordt er 

trainingskleding over het jurkje gedragen om vlekken te voorkomen. Daarna 

mag uw dochter de show aan de jury laten zien. Aan het einde van de dag is er 



een prijsuitreiking. Tijdens de prijsuitreiking wordt het trainingspak gedragen. 

Tijdens wedstrijden worden er geen sieraden of nagellak gedragen.  

Wanneer uw kind meerijdt met een andere ouder naar wedstrijden of 

optreden blijft u verantwoordelijk voor uw eigen kind.  

Thuiswedstrijd Creil 
Eén à twee keer per jaar organiseren wij een thuiswedstrijd in de Toernooihal 

te Creil. Om deze dag te kunnen organiseren rekenen wij op u als vrijwilliger. 

Vanuit het bestuur krijg u een lijst met een takenverdeling. Hierop staat 

precies wat uw taak is voor deze dag en op welk tijdstip. Mocht u niet kunnen 

op deze dag of tijdstip dient u zelf voor vervanging te zorgen.  

Acties  
Wij zijn erg actief met vele acties zoals; de grote club actie, het Anjerfonds, de 

Poiesz jeugdsponsoractie en onze jaarlijkse kerststerren verkoop. Door deze 

acties houden wij de contributie laag. Dit vereist wel enige inspanning van 

hulp van ouders en de leden. Wij rekenen op de medewerking van ouders en 

leden, samen houden we onze sport betaalbaar.    

Agenda  
Per half jaar krijgt u van ons een agenda van alle activiteiten via de mail. 

Daarnaast wordt er per activiteit t.z.t. aanvullende informatie verspreid via de 

mail.  

Afmelden traingingen en optredens 

Wanneer u uw kind af wilt melden voor een training of optreden, dient u dit te 

doen bij onze trainsters het liefst zo spoedig mogelijk, ten laatste 24 uur van te 

voren.  Voor wedstrijden, bij voorkeur bij aanvang van het nieuwe seizoen, 

indien dit niet mogelijk is dan minimaal twee weken van te voren. Mochten er 

kosten ontstaan door het te laat afmelden voor een wedstrijd worden deze 

kosten in rekening gebracht. Op de achterkant van dit boekje vindt u de 

telefoonnummers en e-mailadressen van onze trainsters. 

Opzegging lidmaatschap 

U kunt het lidmaatschap opzeggen per half jaar. Dit moet bij het secretariaat 

voor 1 juli of voor 1 december.  

 



Trainingstijden  
Vrijdag avond  

E-team   16.30 uur tot 17.30 uur  o.l.v. Christel Heukers 

D-team   17.30 uur tot 18.30 uur  o.l.v. Petra Remijn 

C-team   18.30 uur tot 19.30 uur  o.l.v. Petra Remijn 

B-team   19.30 uur tot 20.30 uur  o.l.v.  

         Eline van Munsteren  

A/B-team solisten 20.30 uur tot 21.30 uur  o.l.v.  

          Eline van Munsteren 

Donderdag avond 

Solisten en duo’s  18.30 uur tot 19.30 uur  o.l.v. Renate Boons 

          en Manouk Sijtsma  

Trainsters 

Christel Heukers 0612873621 cheukers@gmail.com  

Petra Remijn  0610544404 petra_remijn@hotmail.com  

Eline van Munsteren 0681724180 elinevm_93@hotmail.com  

Manouk Sijtsma 0623080184  nou_ky6@hotmail.com 

Renate Boons  0618742873 renateboons@hotmail.com  

Bestuur 

Voorzitter:   Pieter Blauw   pieterblauw@gmail.com  

Secretariaat:   Marianne Jägers  mariannejagers92@gmail.com  

Penningmeester:  Janneke Jägers  alexander35@kpnmail.nl  

Bestuurslid:   Hetty Pilat  c.pilat@home.nl  

Bestuurslid:   Thea Top   thea@toptollebeek.nl  

 

 


