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Beste leden, 
 
Het is al even geleden dat de laatste nieuwsbrief uit kwam. Hier is bewust voor gekozen omdat wij 
rond de start van het jubileumjaar de leden regelmatig gemaild hebben met informatie. Het eerste 
kwartaal met wedstrijden en festiviteiten is achter de rug dus tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Samen bouwen aan de toekomst 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen ten aanzien van 
de uitbreiding van onze gymzaal. Het zal u niet ontgaan zijn dat de bouw inmiddels is begonnen. 
In de voorjaarsvakantie is een tussenwand geplaatst en is het wandrek verplaatst. Doordat dit in de 
vakantie is gebeurd hebben wij als vereniging weinig last gehad van deze werkzaamheden. Buiten 
wordt door de aannemer hard gewerkt en de contouren van de nieuwe valkuil zijn al goed zichtbaar. 
De verwachting is dat in de maand augustus de inrichting van de uitbreiding gaat plaatsvinden en dat 
met ingang van het nieuwe seizoen gebruik gemaakt kan worden van de zaal.  
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Nieuwe bestuursleden 
 
Met het vertrek van onze penningmeester Christ Poirters in november 2018 hebben we gezocht naar 
een geschikte opvolger. Deze is gevonden in de persoon van Priscilla van Breukelen, moeder van Lisanne 
uit de B-selectie. Priscilla heeft affiniteit met financiën en vindt het leuk om zich in te zetten voor onze 
vereniging. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij wensen Priscilla veel plezier en succes in 
deze functie en heten haar welkom in het bestuur. Ook is toegetreden tot het bestuur Minette Boer 
(moeder van Ben Hui uit de A-selectie). Zij is de schakel tussen het bestuur en de ouderraad. Ook  
Minette heten we van harte welkom en veel plezier en succes! 

 

   Christ Poirters & Priscilla van Breukelen 

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 
19 april t/m 5 mei (mei vakantie) 
(geen les!! – m.u.v. selectiegroepen) 
18 & 19 mei – NK turnen 3e divisie Helsdingen 
12 t/m 14 juli – DOS-kamp XXL Doornspijk 
 
Voor overzicht wedstrijden: www.dosvianen.nl. 

 

Ledenadministratie 
 
De contributie wordt in de eerste maand van 
het nieuwe kwartaal geïnd. De tarieven m.i.v. 
seizoen 2018-2019 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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Vanuit de jubileumcommissie 
 
Op dinsdag 3 september 2019 is het 100 jaar geleden dat G.V. DOS Vianen is opgericht. In het kader van 
ons 100-jarig  jubileum worden er verschillende activiteiten (voor jong en oud) georganiseerd. Pak alvast je 
agenda en noteer de volgende data! Meer informatie over de specifieke activiteit volgt op een later 
moment (de genoemde tijden zijn onder voorbehoud). 
 
18 & 19 mei 2019  - NK 3e divisie in Sportcentrum Helsdingen 
12, 13 & 14 juli 2019  - DOS-kamp XXL in Doornspijk 
14 september 2019  - Jubileumdag met als afsluiting het jubileumfeest 
25 oktober 2019  - DOS Gymfeest 

Het jubileumjaar is begonnen met een openingsfeest op 12 januari en DOS Got Talent op 23 februari. 
Hierover meer verderop in de nieuwsbrief. 

 

Stroopwafelactie 
 
Inmiddels is de stroopwafelactie ook weer op touw gezet door de ouderraad. Tot en met 18 april a.s. is het 
mogelijk de formulieren in te leveren. Dit kan in de zaal bij de train(st)ers in de daarvoor bestemde box. 
De opbrengst van de stroopwafelactie gaat naar de inrichting van de uitbreiding van de gymzaal. Dus doe 
je best en probeer zoveel mogelijk te verkopen. Afhaalmomenten van de stroopwafels zijn op: 
Vrijdagavond 10 mei van 18.00-19.00 uur en zaterdag 11 mei van 10.00-11.00 uur in een van de 
kleedkamers in de gymzaal. Zorg dat je er bent om de stroopwafels op te halen, andere afhaalmomenten 
zijn er niet! 
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Beweegdiploma 
 
Onze kleuters en peuters zijn wekelijks lekker aan het gymmen en op vrijdag 22 februari jl. was het 
moment daar dat zij uit handen van Kelsey een heus Nijntje Beweegdiploma kregen.    
 

 De kleutergroep van de vrijdagmiddag 

 DOS-Kamp XXL 
 
In het weekend van 12 t/m 14 juli wordt het jaarlijkse DOS-kamp XXL gehouden in Doornspijk. 
Inmiddels hebben ruim 60 kinderen zich aangemeld en aanmelden kan nog tot en met 30 april a.s. 
Wil je mee? Ga dan snel naar onze website om je aan te melden of stuur een mail naar 
info@dosvianen.nl. In verband met het 100-jarig jubileum hebben we het kamp uitgebreid. Niet 
alleen hebben we een extra gebouw erbij gehuurd zodat we de beschikking hebben over het 
gehele kampterrein, maar ook hebben we leden van 15 t/m 18 jaar uitgenodigd om mee te gaan. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De kampcommissie is achter de schermen al druk bezig met de 
voorbereidingen. 
 
Dus…. wil je mee? Meld je snel aan want vol = vol! 
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Opening jubileumjaar 
 
Ons 100-jarig jubileumjaar is op zaterdag 12 januari gestart met een geweldig openingsfeest in 
onze eigen gymzaal. We begonnen met de kinderdisco en vervolgens een gezellige feestavond. 
Ook werd de nieuwe website onthuld en het nieuwe logo. 
 
Op zaterdag 23 februari was er in onze gymzaal “DOS Got Talent” met vele acts en een heuse jury 
bestaande uit de Wethouder van Sport van de gemeente Vijfheerenlanden (Tirtsa Kamstra), 
selectielid Elvira van Houwelingen en  Ron Cannemeijer (vader van Kajsa). De winnende act van 
Jade en Amy wordt tijdens ons jubileumfeest in september nog een keer getoond. Een uitgebreid 
verslag en aftermovie van deze activiteiten staan op onze site maar hieronder nog enkele foto’s. 
 

                                    

Oproep “bakkers” 
 
In het weekend van 18 en 19 mei a.s. organiseren wij het NK turnen dames in Sportcentrum 
Helsdingen. Wie wil iets lekkers bakken zoals een cake, (boter)koek, cupcakes etc. etc. of fruit 
leveren zodat wij de juryleden en de vele vrijwilligers iets lekkers kunnen presenteren. Wil je iets 
bakken of iets lekkers leveren, dan dient dit vrijdagavond 17 mei of uiterlijk 18 mei (ochtend) 
gebracht te worden in Helsdingen. Graag een mail naar info@dosvianen.nl met daarbij de 
vermelding wat en hoeveel je komt brengen zodat we daar rekening mee kunnen houden. 
 

Verkiezing Club van het Jaar 
 
Dit jaar doet onze vereniging mee aan de verkiezing Club van het Jaar. Met deze nominatie maken 
wij kans op de titel in de gemeente Vijfheerenlanden, provincie Utrecht en misschien wel de 
landelijke titel. Vanaf  6 mei tot  7 juni  kunnen jullie stemmen via 
https://www.clubvanhetjaar.nl/g.v.-dos-vianen en maken we kans op een masterclass naar keuze 
en een professionele promotiefilm om onze vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. 
Breng je stem uit! 
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Gratis entree turnen zondag 19 mei! 
 
Het komt niet vaak voor dat er een heel weekend geturnd wordt in Vianen. Omdat wij 100 jaar 
bestaan en wij dit turnevenement mede organiseren bieden wij onze leden gratis toegang aan 
voor zondag 19 mei a.s. Op deze dag wordt ’s morgens geturnd door de jeugd eredivisie 
(kwalificaties) en vanaf 13.00 uur vinden er toestelfinales plaats voor turnsters uit de derde 
divisie. 
 
Na de meivakantie ontvangt ieder lid uit handen van de train(st)ers een gratis toegangskaart voor 
twee personen. Met deze kaart is het mogelijk om op zondag 19 mei a.s. gratis turnen te kijken in 
Helsdingen. Het programma van dit turnweekend staat op onze website www.dosvianen.nl. Of er 
turnsters van DOS in actie komen dat weten we nog niet omdat de kwalificaties nog niet afgerond 
zijn.  
 

       Archief: 2017 
                                                  

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
juli 2019.  
 
Tot die tijd kunt u voor het laatste 
nieuws terecht op social media of de 
website www.dosvianen.nl.                                                                                        

 

 

 

 

Wedstrijden 2018-2019 
 
Op onze website www.dosvianen.nl staan de 
wedstrijden voor het seizoen  vermeld zoals deze nu 
bij ons bekend zijn. Uiteraard is alles onder 
voorbehoud omdat de KNGU hier soms wijzigingen in 
aanbrengt. 
 
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. 
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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 


