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Geef je op voor het triatlon-arrangement
Zoals jullie eerder in een speciale mail hebben kunnen
lezen, organiseren DGLA en Gay Swim Amsterdam (GSA)
samen dit voorjaar voor de 5e keer het
triatlon-arrangement. Heb je je nog niet ingeschreven?
Doe het vandaag nog! Je traint in drie sporten die je ook
nog eens combineert! Voorwaarde voor deelname: een
goede conditie, redelijk kunnen zwemmen - bij voorkeur
borstcrawl - en de beschikking hebben over een racefiets.
De trainingen starten begin februari 2019.
Inschrijven kan via: https://www.gayswimamsterdam.nl/. Klik op de button onder triatlon/open
water zwemmen en je komt bij het inschrijfformulier. Eerst meer weten? Stuur een mailtje naar:
triatlon@gayswimamsterdam.nl of trek bestuurslid Angelique Toonen even aan haar mooie, nieuwe
DGLA-trainingsjackje.

Nieuwjaarsborrel: aftrap ledenwervingscampagne
Het nieuwe jaar is weer goed begonnen. In Poesiat & Kater heeft
DGLA-voorzitter Annemies Gort (foto) op zondag 6 januari 2019 tijdens de elk
jaar weer legendarische Nieuwjaarsborrel de aftrap gegeven voor een
ledenwerfactie. Middels kaarten met de tekst ‘Wil jij met mij…?’ die uitgedeeld
zijn hoopt het bestuur nieuwe leden te kunnen attenderen op de vereniging.
Eenieder is gevraagd aan drie personen een uitnodiging te sturen.
De opkomst bij de Nieuwjaarsborrel was als vanouds hoog: 52 leden en
partners waren aanwezig en na de borrel werd nog door een grote groep
(vegetarische) hamburgers gegeten.

Website
Goed nieuws: Anna Roolker (de vrouw van Auk Dijkstra) heeft aangeboden de
DGLA-website onderhanden te nemen. Dit aanbod wordt dubbel gewaardeerd
daar Anna geen DGLA-lid is. We houden jullie op de hoogte. You rock, Anna!

mail ons op dgla.atletiek@gmail.com

check ons op facebook, instagram of onze website

DGLA op Instagram
Op de Algemene Ledenvergadering kwam de suggestie om ook Instagram
in te zetten voor ledenwerving. Et voilà! We zijn sinds kort te vinden onder
DGLA Amsterdam. Zit je ook op Instagram? Like en volg ons! Wie weet wat
het ons allemaal oplevert. Heb je leuke foto’s die we op social media
mogen gebruiken: gooi ze in een van de app-groepen of mail ze naar
dgla.atletiek@gmail.com.
Oproep: gezocht instagrammer
Wie vindt het leuk om komend jaar het account van Instagram te
beheren? Meld je bij Vincent Elzinga. De bedoeling is dat je een paar keer
per week een foto plaatst met tags. Op deze manier vergroten we snel
onze naamsbekendheid en krijgen we hopelijk nieuwe leden! Stuur een
mail naar dgla.atletiek@gmail.com.

Terugblik op Roze Sinterklaas Bingo
door speciaal verslaggever Eric de Rouw
Op vrijdag 7 december 2019 hebben Sinterklazien en
de Regenboogpiet weer de jaarlijkse Sinterklaasbingo
van DGLA bezocht. De locatie was dit jaar het
Olympisch stadion. Sinterklazien was wederom blij
verrast om de enorme prijzentafel te zien die door de
leden was ingebracht en de prachtig versierde ruimte
met de mooie roze tafelkleden vol pepernoten en
andere lekkernijen.
Voordat de bingo kon beginnen, had Sinterklazien nog
een paar bijzondere woorden voor bijzondere
prestaties in 2018. Verhuizingen, 1ste marathons, een hele hoog berg beklimmen of meteen in je
eerste week bij DGLA naar de bingo komen: het werd allemaal beloond met een prachtige medaille.
Daarna begon natuurlijk het hoogtepunt van de avond. In twee bingorondes werden de meest
prachtige prijzen gewonnen en aan het eind van de avond ging iedereen met een of meer prijzen
naar huis. Frituurpannen, WC-bril houders of een roze handtassen: de diversiteit een prijzen was
werkelijk enorm dus het was soms enorm moeilijk om een prijs de kiezen voor de winnaars.
Tussen de bingo door werden alle gasten door onze eigen bardames voorzien van een lekker drankje.
Met een speciale vermelding voor de warme bitterballen die als extra verrassing werden geserveerd.
De opbrengst van de avond (na aftrek van de kosten) was ruim 450 euro, dus ook de penningmeester
van DGLA was meer dan tevreden.
Sinterklazien en Regenboogpiet willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan deze
succesvolle avond. We kijken nu alweer uit naar volgend jaar!

mail ons op dgla.atletiek@gmail.com

check ons op facebook, instagram of onze website

Kalender 2019
DGLA
➢
➢
➢
➢

28 april: Roze Loop
28 april: 20 Jaar DGLA Feest
2 augustus: Pride Run
sept/okt: Trainingsweekend Texel

Andere wedstrijden
➢
➢
➢
➢
➢
➢

26 en 27 januari: Egmond Wandel Marathon
10 februari: Groet uit Schoorl
6 april: Ibiza Marathon, Relay en 12km
7 april: Rotterdam Marathon
2 augustus: LoveSwim
25 oktober: Ljubljana Marathon

Hartelijke groet,
DGLA-bestuur
Annemies Gort (voorzitter)
Eric de Rouw (penningmeester)
Vincent Elzinga (secretaris)
Angelique Toonen
Robert Klaasen
Heb je nieuws?
Heb je ook een nieuwtje of een bericht voor in de DGLA-nieuwsbrief? Stuur een mail naar
dgla.atletiek@gmail.com
Afmelden?
Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van DGLA, stuur een mailtje naar
dgla.atletiek@gmail.com

