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Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
De feestdagen staan voor de deur. Een mooi moment om even kort achterom te kijken maar zeker 
ons vizier te richten op 2020! Wij wensen jullie in elk geval alvast gezellige feestdagen toe en een 
sportief en liefdevol 2020.  
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Van de voorzitter 

Aan het einde van het huidige seizoen ben ik 8 jaar voorzitter van G.V. DOS Vianen. Toen ik 7 jaar 
geleden als voorzitter begon stapte ik in een gedegen vereniging welke voor grote uitdagingen stond. 
Het aantal leden nam af en DOS Vianen stond voor enkele vraagstukken. Sinds mijn start als 
voorzitter heb ik mij sterk gemaakt voor de zichtbaarheid van DOS in Vianen, een verbetering van de 
trainingsfaciliteiten (en uren), ledenwerving en het zorgen dat DOS een financieel gezonde en 
toekomst bestendige vereniging werd. De afgelopen jaren (en ook het komende jaar) heb ik mij vol 
overgave ingezet om deze punten aan te pakken.  

Het afgelopen seizoen was voor iedereen een druk seizoen met veel mooie activiteiten, 
evenementen en prestaties. Bestuurlijk gezien was het ook een ‘afrondend’ seizoen want veel lijntjes 
(o.a. 100-jaar, uitbreiding gymzaal “Zwanengat”, afronding projecten met de gemeente) kwamen 
samen. Het komende seizoen staat in het teken van stabiliseren van de huidige situatie en het 
afronden van enkele losse eindjes. Als dat is afgerond heb ik, voor mijn gevoel, (bijna) al mijn eigen 
doelstellingen gehaald. Dan is voor mij het punt bereikt waarop ik vind dat ik plaats moet maken 
voor een nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter kan samen met het bestuur de lijnen voor de 
komende jaren uitzetten. Dit bovenstaande is voor mij dan ook de reden dat ik tijdens de ALV heb 
aangegeven dat ik tijdens de volgende ALV zal stoppen als voorzitter en bestuurslid van G.V. DOS 
Vianen. Ik heb er bewust voor gekozen om dit vroegtijdig bekend te maken zodat er ruim de tijd is 
om een opvolger te zoeken. Ik hoop dat er veel geïnteresseerde ouders zijn voor de rol van voorzitter 
van G.V. DOS Vianen.  
 
Jeff van Snippenberg 
 

Informatie  (of aanmelden) over deze functie is op te vragen via voorzitter@dosvianen.nl.  
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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 januari 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 
 
DOS-kamp – 26 t/m 28 juni 2020 
 
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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Grote ClubActie 
 
Ook dit najaar hebben we weer meegedaan aan de Grote ClubActie. We hebben maar liefst 1270 (!) loten 
verkocht. Dat betekent een bedrag van  € 2.980,70. Dit geld wordt gebruikt voor de tweede brug die we 
onlangs hebben aangeschaft voor boven de valkuil. We bedanken alle kopers en verkopers voor hun inzet 
en bijdrage. De beste lotenverkopers hebben we ook dit keer weer in het zonnetje gezet: 
 
Winnaar: Suzanne Barzilay (zij mag een turnpakje uitzoeken bij Turn It On Wear) 
2e plaats: Veroline Oosterom 
3e plaats: Les van der Wal 
Gefeliciteerd! 
 

         
                                                      

 

DOS-kamp  
 
Zoals reeds in de agenda staat vermeld gaan we ook in het nieuwe jaar met onze jeugdleden op kamp. Dit 
zal plaatsvinden in het weekend van 26 t/m 28 juni a.s.  
 
Eén ding willen we alvast onthullen….het wordt een andere locatie !!!!  
 
Begin 2020 zullen onze jeugdleden de uitnodiging ontvangen. Dus houd de mail in de gaten! 
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 Vacatures/vrijwilligers gezocht 

                                                                                              
Op onze eerdere oproep(en) kunnen wij melden dat we iemand voor de ledenadministratie 
hebben gevonden. Petra Reinders, moeder van Norah van de B-selectie, neemt de taken over van 
Helen en Patricia. Wij wensen Petra veel succes. Van Helen en Patricia hebben wij tijdens de ALV 
afscheid genomen. 
 
Naast de vacature van voorzitter hebben wij nog meer vrijwilligers nodig. Wie wil ons helpen? 
 
Clubkampioenschappen A- en B-selectie: 
Op zaterdag 1 februari organiseren wij voor onze selectiegroepen de jaarlijkse 
clubkampioenschappen. Wie wil deze dag/dagdeel helpen met de catering? Graag aanmelden via 
info@dosvianen.nl. 
 
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 nog steeds niemand kunnen vinden en  
Les van der Wal pakt dit tijdelijk op zodat de lessen door kunnen gaan. Wij zijn daar natuurlijk heel 
blij mee maar we zijn toch dringend op zoek naar nieuwe leiding! Mocht jij/u interesse hebben om 
de kleuters of de jongens les te geven of weet u toevallig iemand? Meld het ons dan! 
 
Nadere informatie over de functies/taken of aanmelden kan via info@dosvianen.nl.  
 
                                                                                                     

 

Algemene Ledenvergadering 
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 21 november jl. Jammer 
genoeg niet zo’n hele grote opkomst maar toch hebben we wel belangrijke zaken kunnen 
vaststellen zoals de begroting, procedure aanmaning contributie, huis- en gedragsregels etc. 
Meer hierover leest u op onze website www.dosvianen.nl . 
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DOS Gymfeest XXL 
 
Ruim 200 kinderen hebben in de herfstvakantie genoten van het DOS Gymfeest XXl. In het kader 
van ons 100-jarig jubileum groter uitgepakt dan voorgaande jaren. Meer ruimte, meer attributen. 
Het was zeer geslaagd! 
 

 

 

Nieuw wedstrijdpak B-selectie 
 
De eerste wedstrijden in het nieuwe pak hebben al plaatsgevonden en wat kregen we positieve 
reacties van train(st)ers en turnsters van andere verenigingen. Het zag er ook fris en fleurig uit! 
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Trainingspakken/webshop 
 
De nieuwe trainingspakken voor de A- en B-selectie zijn inmiddels besteld omdat zij deze moeten 
dragen bij wedstrijden. Binnenkort komt er een link beschikbaar op onze site naar de webshop 
waar deze pakken ook voor andere leden te bestellen zijn. Ook zullen er dan andere artikelen 
aangeboden worden in deze webshop. 

                                                                                                                              

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
maart 2020.  

 
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 huidige 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.  
 
    

Beweegdiploma’s                                                                                     
 
Het was vrijdag 20 december, net voor de kerstvakantie, feest bij de peutergym. Daar ontvingen  
peuters hun Nijntje Beweegdiploma uit handen van trainster Kelsey. Gefeliciteerd met jullie 
diploma! Kinderen die nog maar pas bezig zijn kregen een diploma namens onze vereniging. 
Het was een gezellige drukte met ouders en opa’s en oma’s die bij dit feest aanwezig wilden zijn. 
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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 


