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NIEUWSBRIEF 
MAART 2018 

Beste leden, 
 
De lente nadert en we maken ons op voor de finalewedstrijden van dit seizoen. Tot nu toe zijn er al 
vele medailles gewonnen en prachtige resultaten geboekt. Vanaf december jl. zitten de meeste 
groepen vol en hebben we te maken met wachtlijsten. Voor ons als vereniging een positief signaal 
dat vele kinderen willen sporten maar voor de kinderen zelf een grote teleurstelling. Bestuur en 
leiding doen er van alles aan om zoveel mogelijk jongens en meisjes een plekje te bieden bij onze 
vereniging. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vanuit het bestuur 
 
Als vervolg op onze eerdere berichtgevingen t.a.v. onze (te) kleine zaal zijn er de laatste maanden 
weer stappen ondernomen. Samen met de gemeente Vianen zijn wij tot een oplossing gekomen en 
dit voorstel wordt op dinsdag 3 april a.s. besproken in de gemeenteraad. Zodra wij meer informatie 
hebben zullen wij u hiervan per mail in kennis stellen. 
 
Het bestuur heeft onlangs ook met de train(st)ers het seizoen tot nu toe geëvalueerd maar ook de 
toekomst besproken. In deze gesprekken hebben Kelsey Elbertse en Romee de Vroom aangegeven 
aan het einde van het seizoen te stoppen met de B-selectie. Beiden kiezen voor een andere invulling 
van hun vrije tijd. Kelsey blijft wel de ouder-& kindgym, peuters, kleuters en jongens doen. Wij 
begrijpen en respecteren uiteraard hun beslissing om te stoppen. Aan het einde van het seizoen 
zullen wij aandacht besteden aan hun afscheid. Sanne blijft wel verbonden aan de B-selectie en het 
bestuur is op dit moment druk bezig om voor het volgende seizoen voldoende train(st)ers voor de B-
selectie te hebben. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
 
De eerste maanden van 2018 hebben er vele activiteiten plaatsgevonden waarover u in de 
nieuwsbrief meer leest. We noemen dan de verenigingsuitjes in de voorjaarsvakantie, de 
stroopwafelactie, de clubkampioenschappen van de selectiegroepen maar vooral ook de commissies 
die bijeen geweest zijn om voorbereidingen te treffen voor ons 100-jarig jubileum volgend jaar. 
 
Nog een paar maanden tot aan de zomervakantie. Wij wensen iedereen nog veel succes met de 
wedstrijden en veel plezier met de trainingen. 
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DOS-kamp 2018 
 
Zoals bekend wordt ons DOS-kamp gehouden in 
het weekend van 15 t/m 17 juni a.s.  
We zijn heel blij dat er veel animo is voor dit 
kamp want een maand voor de deadline van 
inschrijven hebben we nog maar 1 plekje over . 
Dus… wie het eerst komt, wie het eerst maalt! 
Inmiddels hebben we wel al het thema kenbaar 
gemaakt voor dit jaar: 
“Cowboys en Indianen”. De kampcommissie is 
achter de schermen druk bezig met de 
voorbereidingen.  
Mocht je nog mee willen en je hebt je nog niet 
aangemeld? Mail dan even naar 
info@dosvianen.nl. Wij gaan dan kijken of we 
nog iets kunnen regelen.  
 
Wij hebben er al zin in! 

Geweldige opbrengst Stroopwafelactie 
 
In plaats van de Jantje Beton collecte hebben 
we een stroopwafelactie gehouden. Dit is een 
groot succes geweest. We hebben bijna 800 
pakjes stroopwafels verkocht wat ons 
€ 866,20  heeft opgeleverd! 

Degene die de meeste pakjes heeft verkocht is 
Manon Schuur met 79 pakjes. Zij ontving een 
cadeaubon met t-shirt. De nummers 2 
(Phaedra) en 3 (Suzanne) hebben ook een 
cadeaubon ontvangen 

Van harte gefeliciteerd met jullie prijzen en 
iedereen bedankt voor de inzet! 

 

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 
 
 
                      
Weekend 15 t/m 17 juni 2018  -  DOS-kamp  
 
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 2017-2018 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 
 
Vragen hierover kunnen gesteld worden aan 
ledenadministratie@dosvianen.nl 
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Clubkampioenschappen selecties 
 
Het was even zoeken maar uiteindelijk toch een “vrij” weekend gevonden om de jaarlijkse 
clubkampioenschappen te houden voor de selectiegroepen. Het werd zaterdag 10 februari, wel het 
carnavalsweekend maar dat kon niet anders. Door o.a. Hilda was een voltallig juryteam geregeld.  
 
Zowel ’s-morgens bij de A-selectie als ’s-middags bij de B-selectie was er een gezellige sfeer en de zaal was 
goed gevuld met publiek. Uitslagen en verslag van deze dag staat op onze website www.dosvianen.nl. Van 
alle turnsters zijn foto’s gemaakt door Ramon Oost; deze zijn te zien en te bestellen op 
http://www.ramonoost.nl/turnen-2018/.  

 

Jubileumcommissie(s) 
 
Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan in 2019 is er een jubileumcommissie samengesteld. We stellen 
deze commissieleden even aan u voor want zij zijn achter de schermen al druk bezig met alle 
voorbereidingen. In deze commissie zitten: 
Monique Huiveneers, Sanne Oost, Nicole van Leeuwen, Christ Poirters, Alexandra Landman, Melanie 
Verhoeks, Annet Willigenburg, Patricia Blom, Garrelt Schuur en Jeff van Snippenberg. Voor de PR Hendri 
en Ramon Oost. 
 
Onderdeel van ons jubileumjaar is het bondskampioenschap (NK) 3e divisie die wij samen met de KNGU in 
het weekend van 18 en 19 mei 2019 gaan organiseren in Sportcentrum Helsdingen. Voor deze finale is een 
aparte werkgroep samengesteld. Deze bestaat uit: 
Kelsey Elbertse, Ron Verduin, Alexandra Landman, Hilda Roowaan, Jeff van Snippenberg en Hendri Oost. 
 
Beide commissies zullen u via de nieuwsbrief en social media op de hoogte houden van de activiteiten en 
ontwikkelingen daarvan. 
 



 

WWW.DOSVIANEN.NL 4 

  

NIEUWSBRIEF 
MAART 2018 

 
 

Nieuwe juryleden 
 
Als vereniging zijn wij verplicht om bij alle wedstrijden, of het nu recreatie of selectie betreft, 
juryleden te leveren. Want zonder juryleden mogen onze turn(st)ers niet mee doen. We zijn heel 
blij dat binnen onze vereniging  5 personen hun jurybrevet TD1 hebben gehaald. Dit zijn: 
Karin Bogert, Melanie Verhoeks, Hilda Roowaan, Lola en Belle de Gans. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd en veel succes met het jureren! 
 

Rabobank Clubkascampagne 

De Rabobank clubkascampagne is 27 maart van start gegaan. Leden van de Rabobank hebben een 
stemkaart in de bus gekregen. Breng je stem uit op DOS Vianen en spek onze clubkas! 

 
 
 Verenigingsuitjes 

 
Zoals gebruikelijk in de voorjaarsvakantie houden we de pannenkoekenbingo voor onze jongste 
leden maar dit keer hebben we de groep gesplitst. Leden van 4 t/m 8 jaar deden mee aan de bingo 
en daarna pannenkoeken eten; de kinderen van 9 t/m 11 jaar speelden bingo maar gingen ook 
cupcakes versieren. Het was een groot succes! 

                                     
 
Met 24 leden vanaf 12 jaar gingen we vrijdagavond 2 maart naar Bossaball in Utrecht. Turnen, 
voetballen en volleyballen op springkussens. Het was koud in de hal maar wat waren ze fanatiek! 
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Nieuwe materialen 
 
Door de enorme opbrengst van de Grote Clubactie hebben we een officiële mattenset voor de 
brug kunnen aanschaffen.  
Ook hebben we een nieuwe lage balk. Deze is gesponsord door de Stichting Spaarbank. 
De nieuwe materialen worden dagelijks veel gebruikt en daarom zijn wij blij dat we over goed 
materiaal beschikken. 

 

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 150 
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 
info@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 en Amersfoort. 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 
juni 2018.  
 
Tot die tijd kunt u voor het laatste 
nieuws terecht op social media of de 
website. 

 

Wedstrijdprogramma 2017-2018 
 
Op onze website www.dosvianen.nl staan de 
wedstrijden genoemd 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! 
 
 


