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 Jaarverslag G.V. DOS Vianen 2017 /2018 

In onderstaand verslag kunt u lezen wat er afgelopen jaar allemaal heeft gespeeld binnen 
onze vereniging. 

We begonnen dit jaar met ruim 175 leden. Het ledenaantal laat nog steeds een groei zien en 
binnen alle lesuren hebben we nieuwe leden kunnen verwelkomen. Alle lesuren zijn qua 
tijden gelijk gebleven aan vorig jaar. Op maandagavond is er echter een uur recreatief 
volleyballen bijgekomen. 

Ook de leiding van de verschillende groepen zijn gelijk  aan vorig jaar: 
 - Recreatie   Miranda Deurhof  
 - Selectie-A   Miranda Deurhof 
 - Selectie-B   Kelsey, Romee, Sanne 
 - Ouder/kindgym  Kelsey 

- Peutergym   Kelsey 
- Kleutergym   Kelsey 

 - Jongensgym   Kelsey 
 - Gymfit 50+   Les van der Wal 
 - Springuur   Les van der Wal 
 
Het bestuur heeft dit jaar versterking gekregen van de Ouderraad. Een aantal ouders heeft 
zich aangemeld om als Ouderraad met een aantal activiteiten te helpen en/of over te 
nemen. Het DOS Gymfeest was de eerste activiteit waarbij zij een duidelijke leiding namen. 
Op dit feest waren dit jaar zo’n 180 kinderen. Het Gymfeest was ook dit jaar weer een groot 
succes. 
 
Zoals al vele jaren deden we ook dit jaar mee met de Grote Clubactie in oktober. Er is dit jaar 
een ongelooflijk groot aantal loten verkocht. Uiteindelijk kwamen we op 1500 loten wat een 
bedrag opleverde van € 3500,00. Van dit geld is een mattenset voor onder de spanbrug 
gekocht. Van Spaarbank Vianen kregen we een nieuwe lage balk.  
 
Eind oktober werd de Algemene ledenvergadering gehouden. In de vergaderruimte van 
Helsdingen waren alle stoelen bezet. Doordat de zoon van bestuurslid Kirsten Huismans was 
gestopt, moest zij het bestuur verlaten. Hier is geen nieuw bestuurslid voor aangenomen, 
maar met de komst van de Ouderraad moet dit geen problemen opleveren. 
Voorzitter  :  Jeff Snippenberg 
Penningmeester :  Christ Poirters 
Secretaris   :  Annet Willigenburg 
Alg. bestuurslid :  Hendri Oost-Vos 
     
Afgelopen jaar hebben we nogmaals bij de gemeente gemeld dat onze gymzaal aan het 
Zwanengat echt te klein is geworden en niet veilig is voor alle gevraagde 
wedstrijdelementen. Als voorzitter heeft Jeff gesproken tijdens een 
gemeenteraadsvergadering en deze problemen voorgelegd. Na enkele spannende weken 
heeft de gemeente onze vereniging toegezegd de gymzaal te vergroten met een aanbouw 
over de gehele breedte en er 10 meter lengte aan toe zal voegen. Deze aanbouw moet in de 
loop van het jaar 2019 klaar zijn en biedt ons ook de kans om een groot aantal toestellen te 
laten staan. 
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Dit jaar heeft het bestuur/ouderraad een nieuwe actie ingevoerd nl. een stroopwafelactie. In 
februari hebben alle leden een brief gehad met uitleg en het verzoek bij 
vrienden/familie/buren stroopwafels te verkopen. Deze actie haalde het mooie bedrag op 
van € 866,20. Wat gelukt is dankzij de verkoop van 800 pakken stroopwafels. Van deze 
opbrengst wordt o.a. het verenigingsuitje betaald. 
 
Het verenigingsuitje was dit jaar voor de leden 4 tot 8 jaar de traditionele 
pannenkoekenbingo. Voor de leden van 8 tot 11 jaar was er voor het eerst een cupcakecup 
wedstrijd.  Deze splitsing bleek een goede keus. Voor de leden vanaf 12 jaar was er dit keer 
Bossaball bedacht in Utrecht. Turnen, voetballen en voleyballen op springkussens. 
 
Het DOS kamp valt niet meer weg te denken. Op dezelfde locatie als vorig jaar (Doornspijk) 
werd het kampterrein omgebouwd tot DOS-Town. Er werden dit keer 55 leden welkom 
geheten door het “kampcomité”. Het thema was: Cowboys en Indianen. Mede dankzij het 
leuke programma, lekkere eten en prachtige weer was het ook dit jaar weer een geweldig 
weekend. 
 
Zowel bij de recreatie, jongensgym en selectiegroepen zijn er dit jaar vele leden die mee 
hebben gedaan aan wedstrijden  Hiervoor zijn juryleden onmisbaar, want zonder juryleden 
geen wedstrijd.  De juryleden binnen onze vereniging zijn:   
TD 1  Alexandra Landman 
  Melanie Verhoeks 
  Karin Bogert 
  Lola de Gans  

Belle de Gans 
 Hilda Roowaan 

TD 2  Hendri Oost 
TD 3  Kelsey Elbertse  
  Annet Willigenburg 
  Rea de Gans 
 
Aan het einde van het seizoen hebben Kelsey Elbertse en Romee de Vroon te kennen 
gegeven dat ze in het nieuwe jaar hun activiteiten bij de B selectie zullen stopzetten. 
Gelukkig heeft Sanne Oost laten weten graag door te willen en bereid is de benodigde 
papieren te halen. We zijn hier als bestuur zeer verheugd over. 
 
We kunnen wederom terugkijken op een goed jaar en hopen we met elkaar de schouders 
eronder te zetten voor een nieuw seizoen, waarbij we letterlijk en figuurlijk bouwen aan de 
toekomst van G.V. DOS Vianen en uitkijken naar het 100-jarig bestaan van onze vereniging! 
 
 
 
Bestuur G.V. DOS Vianen 
 
 
 
 
 
 
 
 


