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Nieuwjaarsreceptie druk bezocht 
 
De nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2020 was druk bezocht. Maar liefst 51 leden 
waren aanwezig tijdens de receptie en 30 leden hebben gezellig meegegeten.  
 
Nieuw promotiefilmpje 
Het nieuwjaarsvuurwerk was natuurlijk het DGLA-promotiefilmpje. We zijn blij 
met alle positieve reacties! En ook met de sponsors waardoor we dit filmpje 
hebben kunnen laten maken.  
 
Vraag 1: filmpje delen 
En daarmee komen we op een belangrijke vraag: wil je het promotiefilmpje 
doorsturen en delen? Denk aan je app-groepen, je Facebook-groepen en 
natuurlijk Instagram. Je vindt het filmpje in de DGLA-appgroep en op de 
Facebookpagina van DGLA.  
 
Instagram: korte versie 
Speciaal voor Instagram hebben we een korte versie van 59 seconden laten 
maken. Laat weten aan één van de bestuursleden als je die nodig hebt. Dan 
sturen we die apart toe.  
 
Al twee nieuwe leden 
Inmiddels is Facebook al bestookt met het doorsturen en delen van de film. We 
hebben zelfs al twee nieuwe leden erbij: één volledig lid en een proeflid. Dus… 
ga vooral door!  
 
Vraag 2: tikkie doorsturen  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is ook een tikkie verspreid om vriend of vriendin 
te worden van DGLA. Dit is bedoeld voor mensen die niet willen meetrainen 
maar ons wel een warm hart toedragen. De eerste resultaten zijn er al in de 
vorm van maar liefst zeven nieuwe vrienden. Daar zijn we heel blij mee. Twee 
bestuursleden sloegen daarop door en spraken al over wachtlijsten en 
baanuitbreiding. 
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Veiling DGLA 
De DGLA-veilig was gepland op 14 februari maar valt gelijk met de 
Valentijnsrun. Daarom komt er een nieuwe datum op een zondagmiddag. 
Heb jij iets wat je wilt laten veilen? Geef het alvast door aan één van de 
bestuursleden. De opbrengst gaat naar onze eigen club.  
 
Meetup 
Eén van de leden tipte het bestuur om als DGLA op Meetup te gaan. Meetup is 
een platform voor lokale groepen en evenementen. We hebben twee 
LHBTI-sportclubs op Meetup eerst gevraagd of dit de moeite waard is om in te 
investeren. Zij bevestigen dit, ze hebben allebei nieuwe leden via Meetup 
gekregen. We gaan dit daarom verder onderzoeken. Peter heeft aangegeven 
dat hij dit voor DGLA wil regelen. Veel dank! 
 
True Colors 
Op zondag 26 januari 2020 is er True Colors: het jaarlijkse feest dat COC 
Nederland organiseert voor iedereen die actief is in de LHBTI-verenigingen. 
Vanuit het bestuur zal DGLA zeker worden vertegenwoordigd. Heb jij ook zin 
om te komen? Meld je aan via de Facebookpagina van True Colors.  
 
Loop jij ook op 22 maart in Amstelveen? 

Diverse DGLA’ers doen mee aan de hele of halve marathon op 22 maart in 

Amstelveen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie ontstonden zelfs nieuwe 

combinaties voor de estafette. Zin om mee te doen? Aanmelden kan via 

://www.lentemarathon.nl/  

 
 
Kalender  
➢ 23 januari 19.30 Americain, nieuwjaarsreceptie Pride en Sports 
➢ 26 januari  vanaf 16.00 uur True Colors in Paradiso 
➢ 28-30 augustus: trainingsweekend  
 

 
Annemies Gort (voorzitter) 
Eric de Rouw (penningmeester) 
Wibe van Gent (secretaris) 
Angelique Toonen 
Robert Klaasen 
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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  
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