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Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
De kerstvakantie begon (helaas) eerder dan verwacht. Onverwachts sloten de deuren en konden we 
elkaar geen gedag meer zeggen of fijne feestdagen wensen. Middels deze nieuwsbrief willen wij onze 
leden/ouders even bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Corona 
 
Na de zomervakantie hebben we gelukkig de mogelijkheid gehad om in onze zaal een paar maanden 
te kunnen turnen/gymmen. Alleen onze volleybalgroep moest al vrij snel weer stoppen. Voor 
iedereen een onrustige periode. Hebben we bijvoorbeeld nog wedstrijden dit seizoen? De KNGU 
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) komt steeds met een nieuwe update maar moet ook elke 
keer hun plannen wijzigen. In elk geval zijn alle wedstrijden tot en met januari 2021 geannuleerd. 
Met de afkondiging van de landelijke lockdown door Premier Rutte zijn ook direct onze lessen 
gestopt tot minimaal 19 januari a.s. De laatste updates rondom corona t.a.v. trainingen en 
wedstrijden zijn terug te vinden op onze website www.dosvianen.nl. Bestuur en leiding van DOS 
houden uiteraard de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 
 
Pedagogisch Sportklimaat 
 
In onze laatste nieuwsbrief hebben wij aangekondigd te beschikken over twee vertrouwenspersonen 
binnen onze vereniging. We stellen ze graag aan jullie voor.  
Inge Huiveneers: 
Geboren in Heerlen en meer dan 30 jaar getrouwd met Marcel. Zij hebben een zoon en dochter die 
uit huis zijn. Meerdere jaren heeft Inge in het bestuur van DOS gezeten en vanaf 1 januari a.s. gaat ze 
de ledenadministratie doen. Ook is ze bestuurslid bij de KNV EHBO te Vianen. De reden dat Inge als 
vertrouwenspersoon wil optreden is dat ze schuldgevoel zou krijgen als ze zou vernemen dat 
sporters, (bestuurs)leden, trainers ergens mee zitten en nergens terecht kunnen. Bij een sportclub 
moet iedereen met plezier kunnen sporten en zich welkom voelen! 
 
Elvira van Houwelingen: 
Elvira is medisch-specialist en woont in Utrecht. Vanaf haar 18e tot haar 35e (!) heeft ze bij DOS 
(wedstrijden) geturnd. Turnen was voor haar altijd een uitlaatklep, zeker in moeilijke tijden. Op 
turnen hoor je je veilig en thuis te voelen. Alles moet bespreekbaar kunnen zijn. Dit is soms moeilijk 
en kan je kwetsbaar maken. Daarom is het fijn om dit in vertrouwen met iemand te kunnen 
bespreken en Elvira staat hier te allen tijde voor open. 
 
De contactgegevens van deze vertrouwenspersonen staan op onze website. Fijn dat jullie deze 
belangrijke taak willen doen en we hopen natuurlijk dat het binnen DOS niet nodig zal zijn. 
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Vacatures 
 
Oproepen via nieuwsbrieven, social media, persoonlijke benaderingen, filmpje van de voormalig 
voorzitter. Niets heeft geholpen om een nieuwe voorzitter te mogen verwelkomen. 
Het huidige bestuur bestaat slechts uit vier personen en het zal duidelijk zijn dat dit bestuur zo snel 
mogelijk aangevuld moet worden met een voorzitter! 
Denk er tijdens de feestdagen nog eens over na of deze functie niet iets voor je is. Wat is nu mooier 
om in 2021 je steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging. Lijkt ons een goed voornemen! 
 
Leiding kleuter- en jongensgym: 
 
Al twee jaar worden deze lessen verzorgd door Les van der Wal maar dit was van tijdelijke aard. 
We zoeken dus nog steeds een (ervaren) leiding voor onze kleuters en/of jongens. Deze lessen 
worden gegeven op vrijdagmiddag. Kleuters van 15.00-16.00 uur en de jongens van 16.00-17.00 uur. 
Ben je geïnteresseerd of weet je iemand? Mail dan naar info@dosvianen.nl voor meer informatie. 
                         
                  
 

 

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 
 
15 december 2020 t/m 19 januari 2021 – 
gesloten vanwege lockdown corona. 
2 t/m 4 juli 2021 – DOS-kamp (jeugdleden) 
 
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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Opbrengst Grote ClubActie 
 
Een recordbedrag dit jaar hebben we opgehaald en dat in deze tijd. Misschien juist wel door deze tijd 
omdat mensen begaan zijn met verenigingen die het zwaar kunnen hebben. Een nieuwe tumbling stond 
op ons wensenlijstje en die gaat er voor de feestdagen nog komen. Mede dankzij jullie! Nogmaals bedankt 
voor jullie inzet en alvast veel plezier met het turnen op deze nieuwe baan. 
 

 
 
De prijswinnaars van de Grote ClubActie zijn: Sarah de Ridder en Chelsey van den Broek (hoofdprijs), 
Nynke Kampen (3e plaats) en Suzanne Barzilay (4e plaats). Gefeliciteerd. 
 
Maar liefst 27 turn(st)ers hebben 25 of meer loten verkocht en hebben hiermee een fotoshoot gewonnen, 
gemaakt door onze fotograaf Ramon Oost. In het weekend van 12 en 13 december zijn deze foto’s 
gemaakt in onze eigen zaal.  

  
                                                                                          

Ledenadministratie 
 
Vanaf 1 januari a.s. zal Inge Huiveneers de ledenadministratie overnemen van Petra Reinders. Petra heeft 
deze werkzaamheden met plezier gedaan maar heeft onlangs besloten hiermee te stoppen. Uiteraard 
respecteren wij deze beslissing en bedanken haar voor haar inzet. 
Inge, op pagina 1 al voorgesteld, is een bekende binnen onze vereniging en we zijn erg blij dat zij zich weer 
wil gaan inzetten voor DOS en wensen haar veel succes. 
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Sinterklaas 
 
I.v.m. corona konden er dit jaar geen Pieten naar de zaal komen maar toch zijn de leden niet 
vergeten door de Sint. De volleyballers kregen een chocoladeletter met gedicht thuis bezorgd en 
de overige leden kregen in de zaal een chocoladeletter. 
De ouder- en kindgym/peuterym op vrijdagmorgen in Helsdingen en de kleutergym op 
vrijdagmiddag stond in het teken van de Pietengym. Na afloop kreeg iedereen een pietendiploma. 
 
                                                                                          

                                   
                                                                                                     

Vanuit de activiteitencommissie 
 
Ook onze activiteitencommissie weet niet wat mogelijk is in 2021 maar achter de schermen wordt 
er wel al gewerkt aan diverse activiteiten. Er worden ideeën uitgewerkt voor de jaarlijkse 
verenigingsuitjes in de voorjaarsvakantie en ook de stroopwafelactie zal in het voorjaar worden 
opgezet. Laten we met elkaar hopen dat de activiteiten door kunnen gaan. 
Wil je ook meedenken in deze commissie? Lijkt het je leuk om een activiteit te organiseren? We 
kunnen jouw hulp altijd gebruiken! Mail bij interesse naar info@dosvianen.nl. 

                          

Vraag en aanbod 
 
Op onze website www.dosvianen.nl hebben wij de rubriek “vraag en aanbod”. Regelmatig worden 
hierop tweedehands turnpakjes aangeboden voor een leuk bedrag. Heb je een trainingspakje 
nodig? Kijk dan even op onze website.  
Ouders/turnsters waarvan een turnpakje is verkocht willen we vragen dit te melden via 
info@dosvianen.nl. We kunnen dan de advertentie verwijderen.    
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Kerst en Oud & Nieuw 
 
Het afgelopen jaar liep COVID-19 als een rode draad door ons leven en dit zal ook in 2021 nog wel 
invloed hebben op onze maatschappij. Kerst en Oud & Nieuw zullen dit jaar dan ook anders zijn 
dan dat we gewend zijn. Het is een vreemde tijd maar laten we positief en hoopvol vooruit kijken. 
Wij wensen jullie dan ook gezellige feestdagen en kijk een beetje naar elkaar om! 
 

Alleen samen maken we een succes van 2021! 

 
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
maart 2021.  
 
 

 
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 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.  
 


