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Beste leden, 
 
De zomervakantie staat voor de deur! In deze nieuwsbrief kijken we kort terug op een geweldig 
seizoen en blikken vooruit naar de toekomst. Wij wensen iedereen alvast een fijne, sportieve 
vakantie toe en tot eind augustus! 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Samen bouwen aan de toekomst 

Het is dinsdagavond 3 april 2018. De publieke tribune van het gemeentehuis van Vianen is gevuld 
met veel supporters van DOS Vianen. Namens DOS mag ik, als voorzitter, inspreken bij de 
forumavond over de noodzaak voor de uitbreiding van ’t Zwanengat. Na het inspreken worden er 
veel vragen gesteld aan ons, de andere gebruikers van ’t Zwanengat en de wethouder. Helaas lukt 
het niet om alle vragen te beantwoorden en besluit de gemeenteraad om de uitbreiding als 
discussiepunt te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering op donderdagavond 19 april 2018. 
Op deze donderdagavond zijn er weer veel  “supporters” van DOS aanwezig. Wij wachten geduldig 
op het moment dat het agendapunt “uitbreiding gymzaal ’t Zwanengat” wordt besproken. De 
burgemeester geeft een korte inleiding en dan mogen de politieke partijen aangeven hoe zij over de 
uitbreiding denken. Na een korte discussie volgt de stemming. De uitkomst is dat de gemeenteraad 
unaniem instemt met de uitbreiding van gymzaal ’t  Zwanengat. Opluchting bij DOS en na de 
felicitatie van de burgemeester klinkt er een kort applaus voor dit mooie besluit.  
 
Het besluit voor de uitbreiding is genomen en het budget is vastgesteld. Geld wat wij als DOS niet 
krijgen maar waarvoor de gemeente de uitbreiding moet realiseren. De eerste stap in het proces is 
dat de gemeente met alle gebruikers van ’t Zwanengat in gesprek gaat om de wensen te 
inventariseren en te onderzoeken of die binnen het beschikbare budget zijn te realiseren. Specifiek 
voor DOS geldt ook dat wij voor de uitbreiding onder andere moeten aangeven wat voor soort vloer  
er in de uitbreiding moet komen, waar moeten de stopcontacten komen en op welke plaatsen 
moeten er grondpotten komen om de brug etc. aan vast te maken. Allemaal praktische zaken waarbij 
wij zoeken naar mogelijkheden om de ruimte optimaal, maar ook flexibel in te kunnen richten. 
Natuurlijk hebben wij onze grootste wens, een valkuil, al uitgesproken. Of die binnen het beschikbare 
budget volledig (de kuil en de vulling) gerealiseerd kan worden dat is op dit moment niet duidelijk. 
Zodra wij hier meer over weten zullen wij dit, ook tijdens de vakantie, zo snel als mogelijk 
communiceren. 
 
Hoe nu verder 
Terwijl wij bezig zijn met de indeling van de uitbreiding is de gemeente aan de slag gegaan om de 
benodigde grond voor de uitbreiding te kopen. Daarnaast is de gemeente gestart met het benaderen 
van de aannemers, het opvragen van de definitieve offertes voor de uitbreiding en het traject voor 
de bouwvergunningen. Ook heeft de architect al verschillende tekeningen voor de uitbreiding 
gemaakt. Als het formele proces is afgerond dan kan men beginnen met de voorbereidingen voor de 
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uitbreiding.  
 
 
Het eerste wat wij zullen merken is dat het noodlokaal van de kinderopvang (achter ‘t Zwanengat) 
verplaatst zal worden naar een andere locatie. Daarna kan het bouwproces starten. Wanneer de 
exacte bouw zal starten en wanneer alles klaar is dat is nog onduidelijk. Wij rekenen er op dat bij de 
start van het seizoen 2019-2020 de uitbreiding in gebruik genomen wordt. Alles voor die tijd is mooi 
meegenomen. 

Overlast en trainen? 
Een verbouwing geeft altijd kleine en grote overlast. Dus ook bij de uitbreiding zal die overlast er zijn. 
Zo kan ik mij op dit moment voorstellen dat 't Zwanengat  op sommige momenten lastiger 
toegankelijk is en dat de fietsen ergens anders neergezet moeten worden. Door het plaatsen van een 
stofschot (een tijdelijke muur in de bestaande zaal) is het mogelijk om tijdens de bouw gebruik te 
kunnen blijven maken van ’t Zwanengat. Het is ons streven dat er tijdens de bouw nauwelijks 
trainingen/lessen komen te vervallen. Blijkt tijdens de voorbereidingen/planning van de bouw dat er 
een ruime periode is dat ’t Zwanengat niet gebruikt  kan worden,  dan zullen wij met de gemeente op 
zoek gaan naar een alternatieve locatie voor onze trainingen/lessen. 

Ik hoop dat de bovenstaande informatie inzicht geeft in de stappen welke er de afgelopen periode, 
rondom de uitbreiding, zijn gezet en welke stappen er de komende periode gezet gaan worden. 
Zodra er meer definitieve informatie is dan zullen wij die met jullie delen via onze 
communicatiekanalen (nieuwsbrief, e-mail, facebook en/of website). Heb jij nu of later vragen of 
opmerkingen schroom niet om die aan de bestuursleden (persoonlijk of per mail) kenbaar te maken 
of te stellen. 
Samen zetten wij, na de zomer, onze schouders onder een seizoen waarbij wij letterlijk en figuurlijk 
bouwen aan de toekomst van GV DOS Vianen.  

 

Jeff van Snippenberg 
voorzitter G.V. DOS Vianen 
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DOS-kamp 2018 
 
“Cowboys en Indianen”; dat was het thema in het weekend van 15 t/m 17 juni jl. Maar liefst 55 kinderen 
kwamen naar DOS-Town voor een geweldig weekend en wat was het leuk. We hebben vele activiteiten 
gedaan, zoals zeskamp, goudstaafjes opgraven, schat zoeken, tipitenten bouwen en totempalen 
schilderen. Het hoogtepunt was wel het bezoek aan de manege. Een verslag van het kamp is te lezen op 
onze website en de compilatiefilm is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=Zzypuw5EJ9Y.  

                                         

Verhindering 
 
Ben je een keer verhinderd? Geef dit dan door 
aan de train(st)er of mail naar 
info@dosvianen.nl. Bij teveel afmeldingen 
kunnen we besluiten de les te cancelen. Zo 
voorkomen we dat een train(st)er slechts een 
paar kinderen in de zaal heeft.                                                     

                                                          

AGENDA 
 
Woensdag 10 oktober  2018  - Paardenmarkt 
Vrijdag 26 oktober 2018  -  DOS Gymfeest 
                      
 
Voor overzicht wedstrijden: www.dosvianen.nl. 

 
 

Ledenadministratie 
 
De contributie wordt in de eerste maand van 
het nieuwe kwartaal geïnd. De tarieven m.i.v. 
seizoen 2018-2019 staan op de site. Voor 
nieuwe leden bestaat soms enige 
onduidelijkheid over de eerste factuur. Deze 
bestaat uit: 
 
- Contributie 
- Inschrijfgeld (eenmalig) 
- Bondscontributie  
- eventuele verrekening van voorgaande  
   kwartaal 
 
Voor vragen over het jeugdsportfonds kunt u 
ook terecht bij onze ledenadministratie. 
 
Vragen hierover kunnen gesteld worden aan 
ledenadministratie@dosvianen.nl 
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Jubileumprogramma 100 jaar DOS Vianen 
 
Op dinsdag 3 september 2019 bestaat GV DOS Vianen 100 jaar. Het gehele jaar 2019 staat in het teken van 
dit jubileum. De jubileumcommissie is enkele maanden geleden al gestart met de voorbereiding van de 
verschillende activiteiten.  Om alvast een tipje van de sluier op te lichten presenteren wij hieronder de 
jubileumactiviteiten.  
De juiste datums volgen in de volgende nieuwsbrief. 

Januari 2019  Nieuwjaarsfeest 
Maart 2019  DOS Got Talent 
April 2019  Een spannende buitenactiviteit 
18 & 19 mei 2019 Bondskampioenschap (NK)  3e divisie turnen in Sportcentrum Helsdingen te Vianen 
12, 13, 14 juli 2019 DOS-kamp XXL in Doornspijk 
September 2019 Viering 100-jaar DOS Vianen 
Oktober 2019  DOS Gym- en turnfeest 
 

 

                                                                                                                        

Nieuwe datum DOS-kamp 2019!! 
 
Met veel enthousiasme gaf de sheriff bij het afscheid van het laatste kamp de nieuwe datum voor 2019 
door. Dit weekend was een paar maanden terug al vastgelegd op dezelfde locatie. Maar…..na het 
kampweekend kregen wij te horen van de KNGU dat er nog finalewedstrijden zijn eind juni 2019.  
Wij kunnen tijdens een finaleweekend niet op kamp. We hebben direct contact gezocht met de beheerder 
in Doornspijk en gevraagd naar de mogelijkheden. Gelukkig hebben we nog een weekend kunnen 
vastleggen en dat wordt 12 t/m 14 juli 2019! 
 
Dit is een week voordat de schoolvakanties gaan beginnen. Noteren jullie alvast deze datum want jullie 
gaan toch ook (weer) mee op kamp?  
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Peutergym 
 
Net als bij de ouder- en kindgym zullen wij na de zomervakantie ook bij de peutergym de zgn. “10-
rittenkaart” introduceren.  Deze lessen worden gegeven in Sportcentrum Helsdingen op 
vrijdagmorgen. Voor vragen over de 10-rittenkaart kunt u mailen naar info@dosvianen.nl  
 
 
 

Rabobank Clubkascampagne 

De Rabobank clubkascampagne heeft dit jaar € 160,-- opgebracht. Bedankt voor het uitbrengen 
van uw stem! 

 
 
 Seizoenafsluiting 

 
Zoals gebruikelijk sluiten de selectiegroepen hun seizoen zelf af met een gezellig uitje. De A-
selectie “groot” ging zondag 24 juni jl. naar Buren voor Expeditie Robinson. Verdeeld in 4 teams 
werd de onderlinge strijd aangegaan met allerlei opdrachten. Pijl en boogschieten, eetproef, 
spijkerbroek hangen (boven water), vuurtje maken etc. Na afloop stond de barbecue klaar in 
Hagestein en werd er gezellig met elkaar gegeten. 
 

              
                                     
De uitjes van de B-selectie en de A-selectie (klein) vinden resp. plaats op 1 juli en 7 juli a.s. Foto’s 
daarvan zijn daarna te zien op onze website, facebook en instagram. 
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Vakantiefoto 
 
Ook in de zomervakantie worden er vaak turnoefeningen gedaan op het vakantieadres of gewoon 
thuis. Wegens succes willen we ook dit jaar weer leuke turnfoto’s, gemaakt in de vakantie, 
plaatsen op onze facebookpagina. 
 
Stuur dus in de vakantie jouw leuke turnfoto naar info@dosvianen.nl. Wij plaatsen één foto per 
turnster dan op onze facebookpagina. Filmpjes worden niet geplaatst. 

                                                                                                                             

PR en Communicatie 
 
Ook dit seizoen proberen we zoveel 
mogelijk naar onze leden te 
communiceren. Hiervoor gebruiken we 
deze nieuwsbrief maar ook via 
facebook, twitter en onze website kan 
het laatste nieuws gevolgd worden. Ook 
hebben we inmiddels meer dan 180 
volgers op instagram 
(www.instagram.com/dosvianen/). Heb 
je iets leuks te melden geef het dan 
door via info@dosvianen.nl  

Sponsoring 
 
Een vereniging kan niet zonder sponsoren. Gelukkig 
hebben we sponsoren maar voor een aankomend 
jubileumjaar kunnen we nog wel wat extra’s 
gebruiken. Weet u een bedrijf of bent u zelf 
eigenaar van een onderneming en u draagt DOS 
een warm hart toe?  Mail dan naar 
sponsoring@dosvianen.nl  en vraag naar de 
mogelijkheden.  

 

Huisfotograaf 
 
Ook dit seizoen heeft Ramon Oost vele wedstrijden bezocht om foto’s te maken. Hij was o.a. in 
Leerdam, Oudewater, Amersfoort en natuurlijk mee op kamp. De kans is dus erg groot dat hij uw 
dochter of zoon heeft gefotografeerd tijdens wedstrijden. Neem eens een kijkje op 
http://www.ramonoost.nl/turnen-2018.  
 
Wilt u niet dat uw zoon of dochter gefotografeerd wordt, geef dit dan even door aan 
info@dosvianen.nl.  
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Onze huidige sponsoren 
 

   
 

     
                                                  

      
 

      

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
september 2018.  
 
Tot die tijd kunt u voor het laatste 
nieuws terecht op social media of de 
website. 

 

Wedstrijdprogramma 2018-2019 
 
Op onze website www.dosvianen.nl staan de 
wedstrijden voor het nieuwe seizoen al vermeld zoals 
deze nu bij ons bekend zijn. Uiteraard is alles onder 
voorbehoud omdat de KNGU hier soms wijzigingen in 
aanbrengt. 

Het tijdstip van de wedstrijden weten wij ook vaak pas 
1,5 week van tevoren. U wordt zo snel mogelijk 
geïnformeerd hierover zodat u weet wanneer uw 
zoon/dochter aan de beurt is. 
 
Bij de wedstrijden wordt entree gevraagd. Let erop dat 
u vaak niet kunt pinnen maar dat er contant betaald 
moet worden! 
 


