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NIEUWSBRIEF 
SEPTEMBER2020 

Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2020-2021. Sinds een aantal weken hebben we de lessen 
weer opgestart en hebben we al veel nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Corona 
 
Nog steeds is ons land in de ban van het corona-virus en de recente cijfers laten geen goede 
ontwikkelingen zien. Dit betekent dat wij ons allemaal voorlopig moeten houden aan de regels die 
ons door de Overheid worden opgelegd. 
Achter de schermen wordt door de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) hard gewerkt 
om invulling te geven aan het wedstrijdseizoen. Dit zal vermoedelijk gepaard gaan met extra 
maatregelen. Denk dan aan geen/max. aantal publiek, max. aantal trainers/assistenten die de 
turn(st)ers mogen begeleiden etc. etc. 
Voor iedereen dus een onzekere situatie met veel vraagtekens en dat geldt uiteraard ook voor onze 
vereniging. Wij zijn als DOS wel al druk bezig met allerlei voorbereidingen voor het nieuwe 
wedstrijdseizoen ondanks dat wij niet weten hoe het er uit komt te zien. Zodra wij nieuws hebben 
zullen wij uiteraard dit zo snel mogelijk communiceren via de social media kanalen, website of 
rechtstreeks via de train(st)ers. 
We begrijpen dat er ook bij onze leden/ouders wellicht veel vragen zijn. Stel ze gerust aan de 
train(st)ers of via info@dosvianen.nl. We proberen dan zo goed mogelijk daarop te antwoorden. 
 
Pedagogisch Sportklimaat 
 
DOS Vianen wil een vereniging zijn waar iedereen op een sociaal veilige manier kan sporten en zich 
thuis voelt. Dit betekent dat we er met elkaar binnen de vereniging alles aan moeten doen om zaken 
zoals pesten, treiteren, agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste 
omgangvormen zoveel mogelijk moeten zien te voorkomen. 
Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. 
Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het 
mooiste zou natuurlijk zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat ongewenst 
wordt ervaren. Dit blijkt in de praktijk echter niet makkelijk.  Gevoelens van onmacht, schaamte, 
woede of wat dan ook kan een reden zijn dat je er mee rond blijft lopen. 
In dergelijke gevallen is het fijn als je bij iemand terecht kunt die niets doorvertelt én die een 
geheimhoudingsplicht heeft. 

Wij zijn heel blij dat wij binnen G.V. DOS Vianen twee vertrouwenspersonen hebben. Dit zijn Inge 
Huiveneers en Elvira van Houwelingen. Op onze website staan binnenkort hun contactgegevens en In 
de volgende nieuwsbrief stellen we hen uitgebreid voor. 
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Nieuw wedstrijdpak A-selectie 
 
De A-selectie komt vanaf dit seizoen in actie in een nieuw wedstrijdpak. Onlangs is deze selectie op 
de foto gezet door onze eigen fotograaf Ramon Oost.      
                         

                  
 

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 
 
07 oktober 2020 – Géén lessen! 
19 november 2020 – ALV DOS Vianen 
 
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.  
 
DOS Vianen heeft haar rekening bij de 
Rabobank. Dit betekent dat de automatische 
incasso t.b v. de contributie DOS Vianen via 
het rekeningnummer (NL40 RABO 0338 0008 
79) geïncasseerd wordt. 
 
Vragen hierover en over het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur kunnen gesteld worden aan 
ledenadministratie@dosvianen.nl 
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GEEN GYMFEEST DIT JAAR! 
 
De voorbereidingen waren al in volle gang maar na de persconferentie van jl. maandag door Premier Rutte 
heeft het bestuur na lang wikken en wegen besloten het jaarlijkse Gymfeest niet door te laten gaan. Wij 
vinden het heel jammer dat we kinderen uit Vianen en omgeving geen leuk feest kunnen geven,  maar in 
deze tijd is het niet verstandig dit te organiseren. Wij hopen op begrip en gaan er van uit dat we volgend 
jaar er weer een groot feest van kunnen maken. 
 

               
Gymfeest 2019                     

Geen Paardenmarkt/geen les! 
 
In verband met de corona zal er dit jaar geen Paardenmarkt zijn in Vianen. Toch zijn enkele scholen dicht 
en daarom hebben we besloten die dag geen les te geven! 
 
                                

Algemene Ledenvergadering 
 
Op donderdagavond 19 november a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden en treedt Jeff van 
Snippenberg af als voorzitter. Alle leden krijgen nog een uitnodiging voor deze vergadering maar noteer de 
datum alvast in de agenda! We kijken nog hoe we op een verantwoorde manier deze ALV kunnen houden. 
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Grote ClubActie 
 
Sinds zaterdag 19 september zijn we weer loten van de Grote ClubActie aan het verkopen. De 
opbrengst hiervan besteden we aan vervanging van de huidige tumblingbaan. We begrijpen dat 
het in deze corona-tijd lastig(er) is om loten te verkopen maar doordat het nu ook met een QR-
code kan, hopen we dat er toch veel loten worden verkocht. 
 
Er staan leuke prijzen tegenover want wat denk je van een fotoshoot bij meer dan 25 verkochte 
loten. Je krijgt dan 5 digitale foto’s gratis. Heb je 50 of meer verkocht dan krijg je naast de digitale 
foto’s ook nog een vergroting. Diegene die de meeste loten heeft verkocht mag een turnpakje 
uitzoeken van bijna € 80,--. 
 
Succes met de verkoop! 
                                                                                              

Webshop DOS Vianen 
 
Ons winkelmandje al gezien op onze site www.dosvianen.nl? Je kunt daar zo’n leuk DOS 
trainingspak kopen (verplicht voor A- en B-selectieleden t.b.v. wedstrijden) of een leuke DOS-tas. 
Kijk eens in onze webshop voor leuke artikelen. 

 

Ouder- en kindgym/peutergym 
 
Ook onze jongste leden zijn na de zomervakantie weer begonnen op vrijdagmorgen in 
Sportcentrum Helsdingen onder leiding van Sanne Oost. Sanne heeft aangegeven deze lessen 
tijdelijk op te willen pakken omdat we nog steeds zoeken naar vervanging voor de vertrokken 
Kelsey Elbertse. 
Sanne is afgelopen zomer afgestudeerd aan de HU als ecologisch pedagoog, geeft daarnaast les 
aan de B-selectie en traint zelf bij de A-selectie. 
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Vacatures 
 
Een nieuwsbrief beginnen met vacatures helpt niet dus dan proberen we het eens om de 
nieuwsbrief mee af te sluiten. Onze mooie vereniging telt ruim 200 leden en een maand na de 
start van het seizoen kampen we al weer met wachtlijsten. Fijn dat zoveel kinderen willen sporten 
bij DOS maar een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers! 
 
Ondanks diverse oproepen hebben we nog steeds geen nieuwe voorzitter. Ook hebben we nog 
geen vrijwilligers voor onze activiteitencommissie gevonden. Hoe leuk is het om met een groepje 
vrijwilligers activiteiten te bedenken voor onze (jeugd)leden en te zien hoeveel plezier de kinderen 
hebben. 

Wie wil ons helpen? Stuur een mail naar info@dosvianen.nl.   

 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
december 2020.  
 
 

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

 

Wedstrijden 2020-2021 
 
Het wedstrijdschema voor het nieuwe seizoen staat op 
onze website www.dosvianen.nl.  U zult begrijpen dat 
dit allemaal nog onder voorbehoud is. 
 
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.  
 


