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Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe seizoen is nog maar een paar weken geleden begonnen maar wat is er al weer een hoop 
gebeurd. Nieuwe leden hebben zich aangemeld, viering van ons 100-jarig jubileum en de eerste 
wedstrijd is al weer geweest. In deze nieuwsbrief een korte terugblik maar ook kijken we alvast 
vooruit. Onze vereniging blijft maar groeien en om alles in goede banen te kunnen leiden hebben we 
nog vrijwilligers nodig. We hopen dat u ons wilt helpen! Hierover meer in de nieuwsbrief. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

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

Terwijl de zomervakantie nog in volle gang was werd de inrichting van onze nieuwe zaal gerealiseerd. 
Een week lang hebben monteurs uit Nederland en Duitsland alsmede vrijwilligers van DOS zich 
ingezet om er voor te zorgen dat het nieuwe gedeelte klaar zou zijn voor de start van het nieuwe 
seizoen. En dat is gelukt! Omdat het bestuur op dat moment ook nog besloten heeft een nieuwe 
brug aan te schaffen staat deze nog niet boven de valkuil,  maar de verwachting is dat deze eind 
oktober geleverd gaat worden. 

 
 
 
   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

We zijn super blij dat we deze ruimte erbij hebben gekregen en dat er veilig geturnd kan worden. 
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AVG/Privacywetgeving 
 
Voor de zomervakantie hebben alle leden een mail ontvangen over de Privacywetgeving . Er worden 
tegenwoordig allerlei eisen gesteld aan fotografie t.b.v. social media etc. Wij willen graag in onze 
(KNGU)-ledenadministratie vastleggen of jij wel of niet toestemming geeft om op de foto of film te 
worden gezet tijdens landelijke-, districts- of regionale wedstrijden en (overige) evenementen. 
Zo voorkomen we misverstanden. Het zou namelijk vervelend zijn als jij tijdens een wedstrijd ineens 
wordt gefotografeerd, terwijl jij daar helemaal niet op zit te wachten. 

Maar het zou ook jammer zijn als je wél graag op de foto wil en jouw toestemming is niet goed 
geregistreerd. 
 
Daarom verzoeken wij je via deze link https://forms.gle/mEE63HMGCPPikMQG6 een 
toestemmingsverklaring in te vullen. Graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 november a.s. zodat 
onze ledenadministratie alles kan verwerken in het systeem. 

Bedankt alvast voor jullie medewerking! 

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 
 
25 oktober 2019 – DOS Gymfeest XXL 
 
Voor overzicht wedstrijden: www.dosvianen.nl. 

 
 
 

Ledenadministratie 
 
De contributie wordt in de eerste maand van 
het nieuwe kwartaal geïnd. De tarieven  staan 
op de site.  
 
Onlangs is DOS Vianen definitief overgestapt 
van de ING naar de Rabobank. Dit betekent 
dat de automatische incasso t.b v. de 
contributie DOS Vianen via het nieuwe 
rekeningnummer (NL40 RABO 0338 0008 79) 
geïncasseerd wordt. 
 
Vragen hierover en over het Jeugdsportfonds 
kunnen gesteld worden aan 
ledenadministratie@dosvianen.nl 
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Jubileumdag 
 
Was jij/u er bij op de jubileumdag op 14 september 2019?  Op die dag vierden wij ons 100-jarig jubileum 
met overdag een zeskamp voor leden en hun familie, kennissen etc. ’s Avonds begonnen we met een 
receptie waar afgevaardigden van de gemeente,  KNGU, (oud)trainers, (oud)bestuursleden en nog vele 
anderen aanwezig waren. Daarna werd onze nieuwe zaal officieel geopend en na een demonstratie van 
enkele turnsters uit de A- en B-selectie kon het feest beginnen. 
 
Het was een gezellige dag en we bedanken de jubileumcommissie en anderen die hebben geholpen deze 
dag tot een succes te maken. 
 
Een compilatiefilm is terug te zien op https://www.youtube.com/watch?v=bNOLptpyKTM. 
 
 

DOS-kamp XXL 
 
Net voor de zomervakantie, in het weekend van 12 t/m 14 juli, vertrokken we met  62 kinderen en 13 
leiding naar Doornspijk op de Veluwe. Het thema stond dit jaar in het teken van ons 100-jarig jubileum: 
“DOS en de 100-jarige tijdreis”.  Alle spellen en activiteiten waren hierop ingericht. Een “echte” 
tijdmachine was er om de kampgangers een tijdreis te bezorgen en wat was het weer een super weekend! 

Een uitgebreid verslag van dit kamp staat op onze website www.dosvianen.nl.   
Het volgende kamp is in het weekend van 26 juni t/m 28 juni 2020! Noteer de datum alvast! 
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 Vacatures/vrijwilligers gezocht 

                                                                                              
Ledenadministratie:  
Patricia en Helen van de ledenadministratie hebben aangegeven te willen stoppen met de 
ledenadministratie. Wij zoeken op korte termijn hier iemand voor (mag ook als duo). Heeft u 
affiniteit met administratieve werkzaamheden en wilt u graag iets doen voor de vereniging? 
 
Ouderraad/activiteitencommissie: 
Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten zoals Sinterklaas, verenigingsuitje, stroopwafelactie 
etc. De activiteitencommissie zoekt nog enkele vrijwilligers die mee willen denken én organiseren. 
 
Leiding kleuter- en/of jongensgym: 
Voor de vacature leiding kleuters en/of jongens hebben wij voor het nieuwe seizoen geen 
vervanging voor Kelsey kunnen vinden. Gelukkig was Les van der Wal bereid om deze lessen 
voorlopig op zich te nemen. Wij zijn daar heel blij mee want ook deze groepen wilden graag na de 
zomer weer starten. We zijn ons er van bewust dat het een tijdelijke oplossing is. Mocht jij/u 
interesse hebben om de kleuters of de jongens les te geven of weet u toevallig iemand? Meld het 
ons dan! 
 
Regionale kwalificatiewedstrijd 23 november a.s.: 
Deze wedstrijd in Amersfoort moeten wij organiseren en dat betekent dat we hiervoor vrijwilligers 
nodig hebben. Wie wil ons helpen? We zoeken mensen voor de catering en de muziek. Ook zoeken 
we jurymeisjes en “klokkers” (vanaf 12  jaar). 
 
Nadere informatie over de functies/taken of aanmelden kan via info@dosvianen.nl.  
 

Algemene Ledenvergadering 
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdagavond 21 november a.s. 
in Sportcentrum Helsdingen te Vianen. 
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar. Om 20.15 zal de vergadering beginnen. 
 
Wij rekenen op uw komst! 
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DOS Gymfeest XXL 
 
Het is inmiddels een traditie geworden dat wij op de vrijdag in de herfstvakantie het DOS Gymfeest 
organiseren in Sportcentrum Helsdingen. Omdat we in ons jubileumjaar zitten zal het deze keer 
iets grootser worden aangepakt met zelfs een heus freerunning parcours. 

Vrijdag 25 oktober a.s. zal dit gymfeest plaatsvinden en is voor leden, niet-leden, vriendjes, 
vriendinnetjes etc.  in de leeftijd van 3 tot ca. 12 jaar. 
 
Ook voor deze activiteit zoeken wij ouders of oudere leden die ons willen helpen. Graag een 
mailtje naar info@dosvianen.nl.  
 

Grote ClubActie 
 
Vanaf 14 september jl. zijn we weer loten van de Grote ClubActie aan het verkopen. De opbrengst 
hiervan besteden we voor de aanschaf van de nieuwe spanbrug. We hopen dat jullie zoveel 
mogelijk loten verkopen. 
Vind je het nu prettiger om loten online te verkopen dan is die mogelijkheid er. Stuur een mail 
naar info@dosvianen.nl; je krijgt dan een link op de mail die je kunt rondsturen naar familie, 
vrienden etc. Zij kunnen dan via jouw persoonlijke pagina loten kopen en je hoeft de deur er niet 
voor uit! 
 

Nieuw wedstrijdpak B-selectie 
 
De turnsters van de B-selectie hebben er een jaar langer op moeten wachten, maar dit seizoen 
verschijnen zij in een nieuw wedstrijdpak                                     .  
Vrijdag 20 september jl. werd het pak in de les getoond. Ilse had de eer het pak als eerste aan te 
mogen trekken. Wij wensen jullie een mooi wedstrijdseizoen toe in dit nieuwe pak.  
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Winterfit 
 
Wegens succes van voorgaande jaren bieden wij in het najaar weer “Winterfit”  aan.  Dit is een 
blok van 6 lessen op woensdagavond van 20.30-21.30 uur in onze eigen gymzaal voor slechts  
€ 30,-- gegeven door Les van der Wal.  Er wordt gestart op woensdagavond 13  november a.s. 
 
Coördinatie, uithoudingsvermogen komen aan bod en u krijgt krachtoefeningen. Een mooie 
voorbereiding op de winter(sport) en u zit niet vast aan een abonnement. Aanmelden kan via 
info@dosvianen.nl.  
 
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
december  2019.  
 
 

 
Tot die tijd kunt u voor het laatste 
nieuws terecht op social media of de 
website www.dosvianen.nl.                                                                                        

 

Wedstrijden 2019-2020 
 
Het wedstrijdschema voor het nieuwe seizoen staat op 
onze website www.dosvianen.nl.   
 
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.  
 
    

Huisfotograaf 
 
Onze huisfotograaf, Ramon Oost zal voor de PR van DOS dit seizoen weer een aantal wedstrijden 
bezoeken. Mocht u hem zien en u wilt graag dat hij foto’s van uw zoon/dochter maakt, schiet hem 
dan even aan. Hij is dan bereid foto’s te maken zodat u deze bij hem kunt bestellen. 
 
 

Trainingspakken 
 
Dit seizoen stappen we over op nieuwe trainingspakken. De selectieturnsters zijn verplicht deze 
aan te schaffen en te dragen bij wedstrijden.  Omdat de pakken van jezelf worden mogen ze ook 
buiten wedstrijden om gedragen worden. Overige leden krijgen de mogelijkheid dit pak ook te 
bestellen. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen wij daarover berichten.   
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2019, een uniek jaar waarin wij 100 jaar bestaan! Wij bedanken onze jubileumsponsoren die 
het mogelijk maken dat wij in dit jubileumjaar sportieve, gezellige en fantastische activiteiten 
kunnen organiseren.   Hieronder het overzicht van de jubileumsponsoren:               

 Cocotrans 

 Innolumis Public Lighting 

 Vergadercentrum Vredenburg 19 

 VG Print 

 ‘t Juweliershuis Reijersen Van Buuren 

 Krijnen, Wealth of Flowers 

 Bloemsierkunst De Klaproos 

 Mylight Electrotechniek 

 Restaurant Mamma Mia 

 Vatad (Van Toorn Administraties) 

 Duo Kappers 

 W817 Group B.V. 

 Eetcafé De Rooie Reiger 

 Autobedrijf De Hagen Vianen 

 Merkx Brillen 

 Eetcafé ’t Trefpunt 

 Stardrift Verhuur 

 V.o.f. Emiel Al 

 Deley’s Parket 

 Restaurant De Vrijstad Vianen 

 Automobielbedrijf Kooijman Vianen 

 Print- en Inkstation Vianen 

 JvP Catering 

 Van Genderen Tentverhuur 

 Schnitzel Koning Vianen 


