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We naderen de zomervakantie en dat betekent ook de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2019-
2020. Een nieuwsbrief die grotendeels in het teken staat van het corona-virus.  
 
Wij wensen jullie desondanks veel leesplezier, een fijne zomervakantie en blijf gezond! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Beste (ouders van) leden van DOS Vianen, 

In deze bijzondere nieuwsbrief blikken wij terug op de afgelopen periode en proberen wij vooruit te 
kijken naar de mogelijke versoepeling van de regels. Wij schrijven bewust proberen want bijna 
dagelijks ontvangen wij informatie over het protocol binnensport en de aanpassingen. De kans is 
aanwezig dat op het moment van het versturen van deze nieuwsbrief sommige informatie alweer 
gedateerd is. Desondanks hebben wij ervoor gekozen u te informeren op basis van de huidige 
beschikbare informatie. Een eventuele update verspreiden wij via bekende kanalen (e-mail, sociale 
media en website). 

Sinds maart 2020 is Nederland (en de rest van de wereld) in de greep van het corona-virus. In eerste 
instantie leek het virus vrij onschuldig en was het de inschatting dat er met minimale maatregelen 
gewoon geturnd kon worden. Ik weet nog goed dat wij als bestuur en de trainers, na de afkondiging 
van de eerste maatregelen, in het weekend  bij elkaar zijn gekomen om te kijken wat de gevolgen  
voor DOS waren. Die leken toen nog niet zo groot. Echter ons bericht aan de leden was nog niet 
gereed of de scholen werden gesloten en vlak daarna kwam het bericht dat Nederland in een sociale 
lock-down ging. Een mededeling die voor iedereen direct duidelijk was.  
Vanuit de gemeente Vijfheerenlanden ontvingen wij het bericht dat georganiseerde sportactiviteiten 
niet waren toegestaan en er geen gebruik gemaakt mocht worden van de faciliteiten. Concreet 
gesproken was het Zwanengat voor ons verboden gebied. Hoewel wij er geen ruchtbaarheid aan 
hebben gegeven heeft het bestuur en de technische leiding wel gezocht naar mogelijkheden om in 
die eerste weken iets aan te bieden. Gezien alle maatregelen, nauwelijks  beschikbaarheid van 
middelen maar zeker ook vanwege het feit dat ook wij in onze omgeving geconfronteerd werden met 
(de risico’s van) corona (risicogroepen, cruciale beroepen) heeft er toe geleid dat wij in de eerste 
periode de keuze hebben gemaakt om geen risico’s te nemen en geen alternatief aan te bieden.  
Naarmate de tijd vorderde en de corona-maatregelen langzaam aan iets versoepelden is er contact 
gezocht met de Gemeente Vijfheerenlanden om te kijken of wij voor de online-trainingen gebruik 
konden maken van de zaal. Na het maken van afspraken en het doen van toezeggingen werd dit 
toegestaan en zijn wij gestart met het geven van online trainingen voor de A-selectie. Gelijktijdig 
waren wij al gestart met de voorbereidingen voor het geven van buiten trainingen. Dat begon al met 
het zoeken van een geschikte locatie want het terrein van het kinderdagverblijf, de school of het 
grasveld naast het Zwanengat zijn niet geschikt of toegankelijk voor ons. Dus een terrein moest voor 
ons beschikbaar zijn en over een opslagruimte beschikken voor het opslaan van eventuele 
materialen. Gelukkig konden wij bij De Bosbaan terecht. Het veld was geregeld en de mededeling 
vanuit Den Haag was, u mag weer buitensporten. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen.  
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Een randvoorwaarde voor het buitensporten was ook dat de veiligheidsregio de uitgangspunten 
opstelde en de gemeente die weer vertaalde naar de lokale situatie en ons verplichtte om een 
protocol voor het buitensporten op te stellen. Dit kost tijd en zodoende duurde het een ruime 
periode voordat wij als eerste binnensport vereniging van de gemeente Vijfheerenlanden de buiten 
trainingen konden aanbieden. Terwijl wij bezig waren met de voorbereidingen ontvingen wij vanuit 
de KNGU en het NOC-NSF informatie over het gebruik van toestellen en turnmaterialen in de 
buitenlucht. De conclusie uit die informatie was, gebruik geen binnen-toestellen buiten. Los van de 
slijtage is het ook onveilig. Ja wij hebben ook de filmpjes van enkele verenigingen gezien die hier 
soepeler mee omgaan. En wij zijn benieuwd welke hygiëne regels zij vanuit hun gemeente opgelegd 
hebben gekregen. Maar het desinfecteren is daarbij wel een uitdaging.  
 
Rekening houdend met alle regels zijn wij gestart met het buiten turnen. Eerst met alleen een paar 
matjes en later hebben wij toch enkele materialen naar de Bosbaan gebracht. Ik wil gelijk van de 
gelegenheid gebruik maken om de technische leiding, assistenten, turnsters en de ouders die zijn 
bijgesprongen bedanken voor het opbouwen, desinfecteren, schoonmaken en opruimen van alle 
materialen voor en na iedere buiten training. 
Nu wij enkele weken buiten trainen kriebelt het ook bij ons om meer te gaan trainen. Binnen de 
grenzen van onze mogelijkheden proberen wij er ook het maximale uit te halen. Prettig is om te zien 
dat iedereen van jong tot oud, selectie en recreatie geniet van het buitensporten. Maar 
buitensporten vraagt ook om andere uitdagingen. Gaat een training door of niet. Bij het voetballen 
neemt de KNVB (of een afgevaardigde) dat besluit maar wij moeten het zelf doen. De afspraak met 
de technische leiding is gemaakt dat zij, op basis  van de veiligheid/gezondheid van de leden en de 
weersverwachting, zelf mogen besluiten of een training doorgaat of niet. Zo kan het gebeuren dat 
een ochtend training (na nachtelijke regen) niet doorgaat maar het veld na een droge ochtend wel 
geschikt is voor de middaggroepen. Het zijn de omstandigheden waarmee wij moeten dealen. En 
gelukkig hebben wij redelijk mooi weer gehad. Zelfs enkele zeer warme dagen waarbij de training in 
de zaal, vanwege de hitte, mogelijk was afgelast.  
 
In het informele circuit zingt al rond dat de sportscholen en sportzalen per 1 juli 2020 weer open 
mogen. En de eerste reactie is, Yes wij kunnen naar binnen. Eindelijk weer de blokkenbak in, 
bruggen, op de hoge balk, sprong. Wie wil dat nu niet. Wij wel. En wij hopen oprecht dat het per 1 
juli kan en mag. Inderdaad wij hopen dat het mag. Want uit de van de KNGU verkregen informatie 
(staat op onze website) blijkt dat er voorwaarden worden gesteld aan de luchtverversing en de 
ventilatie mogelijkheden. Uit het voorlopige protocol (wat aan het management outbreak team is 
voorgelegd)  blijkt dat onze recreatie groepen, bij binnen turnen, gehalveerd moeten worden. Op dit 
moment is dat niet mogelijk. Daarom zullen zij tot en met de laatste training (week van 29 juni t/m 3 
juli) op De Bosbaan blijven sporten. Voor uitspraken over de trainingen van de selectieleden wachten 
wij de mogelijke aanvullende maatregelen af. Zij worden op een later moment apart geïnformeerd 
over de (on)mogelijkheden voor het binnen turnen. De komende periode komen er veel uitdagingen 
en vraagstukken op ons af. Wij streven ernaar om bij de start van het nieuwe seizoen alle lessen 
weer in het Zwanengat aan te kunnen bieden.  
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Feedback 
In de corona-periode hebben wij van verschillende kanten feedback gekregen. Positieve en soms ook 
kritische. Op basis van het bovenstaande hopen wij een beetje inzicht te hebben gegeven in alle 
ontwikkelingen en afhankelijkheden in de afgelopen periode. En ja als wij terugkijken hadden wij 
misschien wel andere keuzes gemaakt, anders gehandeld en misschien ook uitgebreider 
gecommuniceerd. En er zijn inderdaad ook verenigingen die meer voor hun selectie-leden aanbieden 
dan wij doen. Mogelijk vrijer de regels interpreteren of beschikken over flexibelere inzetbare 
materialen. En niet geheel onbelangrijk sponsoren hebben die tijdelijke oplossingen betalen. Als 
bestuur hebben wij altijd uitgedragen dat DOS er is voor alle leden. Daarom hebben wij ook ingezet 
op het zo snel als mogelijk maken dat alle leden kunnen buitensporten. Is dat een goede keuze? Wij 
vinden van wel. Niet iedereen zal het daarmee eens zijn en dat mag. Maar ik wil iedereen wel vragen 
om zich te realiseren dat deze situatie een unieke situatie is waarbij de bestuursleden als vrijwilligers, 
naast hun werk en persoonlijke zorgen, naar eer en geweten getracht hebben de voor DOS Vianen 
beste en verantwoorde keuzes te maken. 

Contributie 
Geregeld ontvangen wij vragen over de betaling van de contributie of verzoeken om de contributie 
terug te storten vanwege het niet kunnen volgen van de trainingen. Om te beginnen het juridische 
gedeelte: Wettelijk geldt dat leden van een vereniging hun contributie betalen als lid van de 
vereniging en staat daar, in tegenstelling tot bijv een sportschool, geen wederkerigheid (het 
aanbieden van trainingen) tegenover. Nu willen wij niet zo ver gaan om dit juridische gesprek te 
voeren. Zoals in een eerder bericht al is aangekondigd onderzoeken wij de mogelijkheden voor de 
restitutie van een gedeelte van de contributie. Dit als tegemoetkoming naar de leden. Op dit 
moment kunnen wij nog  geen uitspraken doen over een bedrag of een percentage. Dat komt onder 
andere doordat wij vanuit de overheid nog geen groen licht hebben ten aanzien van de verschillende 
tegemoetkomingen. Dit komt door de wijze waarop onze trainster bij DOS in dienst is en doordat wij 
moeten wachten op de afhandeling van onze aanvragen.  
Net als bij andere verenigingen lopen ook bij G.V.  DOS Vianen verschillende vaste lasten gewoon 
door en zijn de buitentrainingen relatief duurder dan de binnen trainingen. (De inkomsten – uitgave 
is door de kleinere groepen niet in balans). Op dit moment hebben wij nog onvoldoende inzicht in de 
opzet van de binnen trainingen en de kosten welke die met zich mee brengen. Wij hopen begin juli 
voldoende inzicht te hebben en jullie te informeren over de mogelijkheden voor de restitutie van een 
gedeelte van de in juli te incasseren contributie.  

Persoonlijk woord van de voorzitter 
Aan het begin van dit seizoen heb ik, tijdens de ALV, aangegeven bezig te zijn met mijn laatste 
seizoen als voorzitter. Toen ik dat aangaf had ik een andere verwachting bij dit seizoen dan nu het 
geval is. Het is bijzonder hoe binnen enkele uren het gehele sporten stil komt te staan. En hoe traag 
het gaat om dit weer op te starten. Tegelijkertijd besef je dan ook wat voor positieve invloed sporten 
(en in ons geval turnen/gym) op de leden heeft. Ik realiseer mij ook dat DOS de afgelopen jaren is 
gegroeid en nog steeds (ondanks de corona) blijft groeien. Waar ik veel moeite mee heb is dat het  
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einde van het seizoen nadert en dat niemand heeft aangegeven,  ik neem de voorzittershamer wel 
over. Sterker nog ik wil er nog niet aan denken om in oktober (na 8 jaar)  te stoppen als voorzitter en  
dan te moeten zeggen: “Succes met deze vereniging”…. En dan geen reactie terug te krijgen en de 
voorzittershamer stil op de tafel te laten liggen. Het kan toch niet waar zijn dat dit gaat gebeuren.  
 
Ik reken op u! 
 
 

 

 


