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Beste leden, 
 
Het eerste kwartaal van 2020 zit er al weer (bijna) op. Het jaar 2020 begon goed met mooie sportieve 
prestaties en gezellige activiteiten maar veranderde onlangs in een totale stilstand. Over de crisis 
waarin we nu zitten zal onze voorzitter in de nieuwsbrief nog het een en ander vertellen. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier en blijf gezond! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mag ik de voorzittershamer aan jou overdragen? 
Stop niet gelijk met lezen want misschien is deze oproep niet aan jou gericht maar weet jij wel 
iemand anders. Tijdens de algemene ledenvergadering heb ik aangegeven om in oktober 2020 (de 
volgende ledenvergadering) te stoppen als voorzitter van DOS Vianen. En eigenlijk heb ik maar 1 
vraag: Mag ik tijdens de ledenvergadering (oktober 2020) de voorzittershamer aan jou overdragen? 
Voordat je antwoord geeft wil ik je vragen om te lezen wat ik als voorzitter doe. 
Ik zorg dat alle vrijwilligers de ruimte krijgen om zich voor G.V. DOS Vianen in te zetten. Dat doe je 
door de samenhang van de verschillende activiteiten te bewaken en niet door alles zelf te doen. Je 
bespreekt samen met de bestuursleden de ontwikkeling van DOS en zorgt als een kapitein dat het 
schip op koers blijft. Bij stormen of tegenslagen behoud jij het overzicht en zorgt dat de koers helder 
blijft. En hoe vreemd het ook klinkt je hoeft geen inhoudelijke kennis van het turnen te hebben.  Na 
bijna 8 jaar lukt het mij nog steeds niet om verschillende elementen uit elkaar te houden. Naast het 
intern de koers bewaken zorg jij er ook voor dat DOS Vianen naar buiten toe zichtbaar is. Ook 
hiervoor geldt dat je niet zelf overal aanwezig moet zijn, maar er wel voor zorgt dat er iemand 
namens DOS is.  
Ja vrijwilligerswerk kost tijd. Hoeveel tijd? Dat antwoord kun je zelf geven. Ja het klopt dat ik binnen 
DOS regelmatig wat doe. Maar ik ben bij veel activiteiten als ouder betrokken en niet als voorzitter. 
Ook na mijn aftreden blijf ik daarbij betrokken. Om het nog tastbaarder te maken een kleine greep 
uit mijn agenda: 1 keer per 6 weken een bestuursvergadering, 1 keer per kwartaal de sportraad en 
maandelijks de goedkeuring geven voor de inzet van de assistenten, 2 keer per seizoen een overleg 
met de train(st)er(s) over de organisatorische zaken. Af en toe een mail beantwoorden en soms 
gezamenlijk appen. Meer is het niet. 
 
Tot slot herhaal ik mijn begin vraag: Mag ik de voorzittershamer aan jou overdragen?.......... 
Ik ben benieuwd naar jouw antwoord. 

Jeff van Snippenberg 
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DOS en het coronavirus 
 
Door de Corona-maatregelen zijn ook alle activiteiten (trainingen, wedstrijden, lessen) van G.V. DOS 
Vianen tijdelijk gestopt. Voor ons als vereniging heeft dit effecten. Maar laat ik eerlijk zijn die zijn te 
verwaarlozen bij alle beelden die ons via de (sociale) media, en vanuit verhalen, bereiken. De effecten 
voor DOS zijn onder andere dat het wedstrijdseizoen niet wordt afgemaakt. Maar ook dat er (voorlopig) 
geen trainingen en lessen zijn. Op dit moment hebben wij als bestuur nog onvoldoende inzicht in de 
organisatorische effecten van de Corona-maatregelen. Zo hebben wij maandelijkse verplichtingen 
(lasten) welke doorlopen. In de komende periode krijgen wij antwoorden op de vragen hoe het zit met 
de zaalhuur, bondscontributie etc. Allemaal verplichtingen welke wij betalen vanuit de contributie. Als 
bestuur hebben wij besloten om de contributie (begin april) gewoon te innen. Wij verwachten in de 
periode tot de volgende contributie-inning een realistisch inzicht te hebben in onze verplichtingen 
gedurende de Corona-maatregelen. Op basis daarvan zullen wij onderzoeken of een compensatie via de 
contributie (middels een eenmalige verlaging) in de maand juli mogelijk is. Vόόr de contributie inning 
van juli zullen wij iedereen hierover informeren. 
 
De laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus staan op onze website www.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 
26 t/m 28 juni – DOS-kamp in Putten 
Start zomervakantie: 
Recreatie:  laatste les 29 juni - 3 juli 2020 
Selectie: laatste les 6 - 11 juli 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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DOS-kamp 
 
Op dit moment  is de kampcommissie  achter de schermen nog steeds bezig met de voorbereidingen van 
ons DOS-kamp (weekend van 26 t/m 28 juni a.s.). Uiteraard houden wij de berichtgevingen van het RIVM 
en de Overheid nauwlettend in de gaten. 
Het thema dit jaar is “Dosneyland” en je kunt je nog steeds aanmelden. 

                                                                                                                    
 

Verenigingsuitjes 
 
In februari jl. hebben we nog wel onze jaarlijkse verenigingsuitjes georganiseerd. Voor de jongste leden de 
pannenkoekenbingo en de cupcakebingo en met de leden vanaf 12 jaar zijn we gaan bowlen in 
Nieuwegein. Het was erg gezellig met elkaar. 
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Vertrek Kelsey Elbertse 
 
Trainster Kelsey Elbertse heeft ons laten weten na de zomer te stoppen met de ouder- en kindgym 
en de peutergym op vrijdagmorgen in Sportcentrum Helsdingen. Zij wil zich volledig richten op 
haar eigen bedrijf. Een keuze die wij begrijpen en respecteren.  
Uiteraard gaan wij Kelsey nog een keer persoonlijk bedanken voor al haar inzet. 
 
Dit betekent wel dat wij voor het seizoen 2020-2021 op zoek zijn naar een vervanger voor Kelsey. 
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om op vrijdagmorgen les te geven aan ouders met kinderen 
tot 2,5 jaar (09.30-10.30 uur) en aan peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar (10.30-11.30 uur). Deze 
lessen worden gegeven in Sportcentrum Helsdingen. 
 
Geïnteresseerd of weet je iemand die dit erg leuk zou vinden? Mail dan naar info@dosvianen.nl.  
 

 Vacatures 
 
DOS Vianen is een vereniging die in beweging is. We hebben nog steeds te maken met ledengroei 
en wachtlijsten. Een goed teken maar om onze club op dit niveau te houden hebben we 
vrijwilligers nodig. Wie of wat zoeken wij nog? 
 
* De vacature voor train(st)ers kleuter- en jongensgym staat nog steeds open. Deze lessen  
  worden gegeven op vrijdagmiddag in ’t Zwanengat. 
 
* Wij proberen veel activiteiten te organiseren voor onze leden. Denk aan de verenigings- 
  uitjes, sinterklaas, stroopwafelactie etc. Lijkt het je leuk om bij één van deze activiteiten 
  te helpen, laat het ons dan weten via info@dosvianen.nl.  
 Je zit dan niet (vast) in een commissie maar helpt bij één activiteit. Dat moet toch te doen 
  zijn in een seizoen? 
  Als we met elkaar de handen uit de mouwen steken dan houden we DOS een bloeiende 
   vereniging waar kinderen graag willen turnen. 
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 Neerzetten toestellen 
 
Het is met de uitbreiding van de zaal een stuk makkelijker geworden om de zaal in te richten voor 
de lessen. 
Toch moeten er dagelijks nog enkele toestellen neergezet en opgeruimd worden. We willen dan 
ook graag dat ouders/turnsters die de eerste lessen volgen op de dag eerder komen indien 
mogelijk. 
Met elkaar hebben we de toestellen zo neergezet. Weet je niet precies wat je moet doen? 
Vraag het aan de trainster of aan andere vrijwilligers die daar rondlopen. 
                        

Volleyballers 
 
Onze groep volleyballers (maandagavond 20.45-22.15 uur) doet regelmatig mee aan toernooien. 
Op zaterdag 7 maart jl. ging DOS er met de winst vandoor tijdens het Interkerkelijk 
volleybaltoernooi in Sportcentrum Helsdingen te Vianen. 

 

                                                 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in juli 2020.  
 
Tot die tijd kunt u voor het laatste nieuws terecht op social media of de website 
www.dosvianen.nl.                                                                                         

 


