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Beste leden, 
 
Na een welverdiende vakantie zijn de lessen al weer een tijdje bezig en hebben we veel nieuwe 
kinderen mogen begroeten. Dit heeft ook tot gevolg dat we nu al wachtlijsten hebben voor de 
recreatiegroepen op de maandag- en woensdagmiddag én voor de kleuters. Een spannend seizoen 
staat ons te wachten met het 100-jarig jubileum (2019) en de uitbreiding van de zaal. Wij wensen 
iedereen alvast een geweldig en sportief seizoen toe! 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Samen bouwen aan de toekomst 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de gemeenteraad van Vianen akkoord is gegaan 
met de uitbreiding van het Zwanengat. Dit was de eerste, zeer belangrijke stap, in het proces richting 
onze vernieuwde trainingshal. Helaas is het niet zo dat na een akkoord de bouw gelijk kan starten. 
Voordat er daadwerkelijk begonnen wordt met de bouw vinden er diverse overleggen plaats. De 
afgelopen maanden hebben we regelmatig contact gehad met de gemeente Vianen over het 
ontwerp van de uitbreiding. Hierbij hebben wij het onder andere gehad over de indeling van de 
uitbreiding, waar komen de toestellen, wat voor soort vloer moet er komen maar ook waar komen 
de stopcontacten.  
De gemeente is als opdrachtgever van deze uitbreiding gestart met het aanbestedingstraject voor 
een aannemer. De oplettende lezer van “Het Kontakt” heeft gezien dat de aanvraag voor de 
bouwvergunning daar al in stond. Dus de voorbereidingen van de uitbreiding zijn in volle gang. Zodra 
de tekeningen van de uitbreiding definitief zijn zullen wij die in het Zwanengat ophangen zodat 
iedereen kan zien hoe de zaal er bij de start van het seizoen 2019-2020 uit komt te zien.  

Zodra er meer nieuws is zullen wij dit aan u meedelen via de nieuwsbrief, tekeningen in de zaal of 
tijdens de algemene ledenvergadering. 

 

 

 



 

WWW.DOSVIANEN.NL 2 

  

NIEUWSBRIEF 
SEPTEMBER 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOS-Gymfeest 2018 
 
Zoals elk jaar wordt op de vrijdag in de herfstvakantie het DOS-gymfeest georganiseerd.   
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen op vrijdag 26 oktober a.s. vanaf 13.00 uur weer (gratis) kennismaken met 
de gymsport. Dit Gymfeest wordt gehouden in Sportcentrum Helsdingen. Ook leden van DOS zijn van 
harte welkom en neem gerust vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes mee.  
Wil je deze middag helpen om het Gymfeest tot een succes te maken? Mail dan naar 
info@dosvianen.nl!                

                                    

                                         

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 
(geen les!!) 
Vrijdag 26 oktober 2018  -  DOS Gymfeest 
Donderdag 1 november 2018 - ALV 
 
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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Vanuit de jubileumcommissie 
 
Op dinsdag 3 september 2019 is het 100 jaar geleden dat G.V. DOS Vianen is opgericht. In het kader van 
ons 100-jarig  jubileum worden er verschillende activiteiten (voor jong en oud) georganiseerd. Pak alvast je 
agenda en noteer de volgende data! Meer informatie over de specifieke activiteit volgt op een later 
moment (de genoemde tijden zijn onder voorbehoud). 
 
12 januari 2019  - Openingsfeest 100 jaar G.V. DOS Vianen (aanvang: 18.30 uur) 
23 februari 2019  - DOS Got Talent (aanvang 18.30 uur) 
18 & 19 mei 2019  - NK 3e divisie in Sportcentrum Helsdingen 
12, 13 & 14 juli 2019  - DOS-kamp XXL in Doornspijk 
14 september 2019  - Jubileumdag met als afsluiting het jubileumfeest 
25 oktober 2019  - DOS Gymfeest 

Voor de organisatie van de jubileumdag en het DOS Gymfeest zijn wij nog op zoek naar enkele 
enthousiaste ouders/leden die deze activiteiten met ons willen organiseren.  
Wil jij ons meehelpen met de organisatie stuur dan een mail naar info@dosvianen.nl. 

 

 
 

Grote Clubactie 2018 
 
Op 15 september jl. is de verkoop gestart van de loten van de Grote ClubActie. Vorig jaar hebben we met 
elkaar een prachtig bedrag opgehaald en daarvan een mattenset gekocht voor onder de brug. Ook dit jaar 
kunnen we weer een mooi bedrag gebruiken om de nieuwe ruimte na de verbouwing in te richten. We 
hopen dus dat jullie heel veel loten gaan verkopen!  De beste lotenverkoper mag voor € 70,-- een nieuw 
turnpakje uitzoeken!  Daarnaast verdien je met 50 verkochte loten of meer een t-shirt met je naam erop 
en bij 25 loten of meer een glas met je naam! Redenen genoeg om met elkaar zoveel mogelijk loten te 
verkopen. 
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Ouder- en kindgym & peutergym 
 
Aan het einde van de zomervakantie hebben we geflyerd in de nieuwe wijk Hoef & Haag over de 
ouder- en kindgym en de peutergym.  Hier zijn namelijk veel nieuwe gezinnen komen wonen die 
wellicht nog niet bekend zijn met bewegingsmogelijkheden voor de allerkleinsten. Hierop is 
enthousiast gereageerd en trainster Kelsey heeft op vrijdagmorgen al nieuwe kinderen (met 
ouders) mogen verwelkomen.   

Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 
De jaarlijkse ALV wordt gehouden op donderdag 1 november a.s. om 20.00 uur in Sportcentrum 
Helsdingen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met de agenda.       

.  

 
 
 

Vacatures  
 
Penningmeester: Helaas heeft onze penningmeester te kennen gegeven zijn taken neer te moeten 
leggen wegens gezondheidsredenen. Erg jammer want Christ deed het met heel veel plezier. Wij 
zijn dus met spoed op zoek naar een nieuwe penningmeester! Heeft u tijd, affiniteit met financiën 
en wilt u zich inzetten voor onze vereniging? Stuur dan een mail naar voorzitter@dosvianen.nl. 
Uiteraard wordt u volledig ingewerkt door de huidige penningmeester. 
 
Ouderraad: Binnen DOS wordt niet alleen geturnd maar worden er voor de leden ook vele 
activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan het jaarlijkse gymfeest, sinterklaas, 
verenigingsuitjes, stroopwafelactie etc. Vindt u het leuk om hieraan mee te werken en zitting te 
nemen in de ouderraad? Stuur dan een mail naar voorzitter@dosvianen.nl.  

 
Stagiaires: DOS is een erkend leerbedrijf voor stagiaires. Kent u iemand die nog een stageplaats 
zoekt dan horen wij het graag. Wij hebben altijd mogelijkheden hiervoor. 
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Nieuwe website en logo 

In 2019 bestaat DOS 100 jaar en dat is een mooi moment om een nieuwe frisse website én een 
nieuw logo te lanceren. Achter de schermen wordt hieraan al geruime tijd gewerkt door Hendri en 
Ramon Oost en de lancering/onthulling zal op 12 januari tijdens het openingsfeest plaatsvinden. 
 
Trainingspakken 
 
De op dit moment in bezit zijnde 
trainingspakken voor de A- en B-selectie 
zijn niet meer voorradig en dit model is 
ook niet meer bij te bestellen. Omdat 
we in 2019 een nieuw logo gaan krijgen 
heeft het bestuur besloten dit seizoen 
geen nieuwe pakken meer aan te 
schaffen maar onderling te ruilen of 
geen DOS trainingspak te dragen bij 
wedstrijden. In de wedstrijdzaal wordt 
deze namelijk niet of nauwelijks 
gedragen. 

Voor het volgende seizoen gaan we 
kijken naar een nieuwe kledinglijn. De 
leden worden hier uiteraard tijdig over 
geïnformeerd. Heb je dit seizoen 
wedstrijden en je hebt geen 
trainingspak? Probeer te lenen of doe 
anders een zwarte joggingbroek aan 
met een dun truitje/vestje er op. 

 

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 
 
Voor dit seizoen kunnen wij niet garanderen dat Ramon Oost tijdens wedstrijden alle turnsters 
fotografeert. Zijn prioriteit ligt bij de promotiedoeleinden voor DOS en hij zal daarnaast – in 
overleg met bestuur – kijken welke wedstrijden hij bezoekt om turnsters op de foto te zetten. 
Uiteraard zijn deze foto’s dan wel te bestellen. Wilt u graag dat hij uw dochter fotografeert tijdens 
een wedstrijd dan kunt u dit verzoek bij hem indienen via info@ramonoost.nl. Hier zijn dan wel 
kosten aan verbonden. 
 

 

Wedstrijdkleding 
 
De KNGU heeft vastgesteld dat turnsters tijdens 
wedstrijden een nauwsluitend turnbroekje mogen 
dragen zonder aftrek in de beoordeling. 
 
Eis is wel dat tenminste één kleur uit de 
bovenkleding terugkomt in het turnbroekje! 
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Onze huidige sponsoren 
 

   
 

     
                                                  

      
 

      

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

 

Wedstrijden 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. 
 
Mocht uw dochter wegens omstandigheden (bijv. 
studiereis) niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd? 
Geef dit dan tijdig door. Wij kunnen dan misschien - 
indien mogelijk - met de KNGU zoeken naar een 
passende oplossing. 

 
 
 


