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Beste leden, 
 
De zomervakantie staat voor de deur. Na een lang seizoen sluiten begin juli de deuren. We willen 
samen met jullie nog even kort terugblikken op het afgelopen seizoen maar zeker ook vooruit kijken 
naar het nieuwe seizoen. Alvast een fijne, sportieve zomervakantie! 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Samen bouwen aan de toekomst 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er de afgelopen maanden flink gebouwd is om de uitbreiding van 
de gymzaal te realiseren. Gelukkig hebben we weinig overlast gehad en konden de trainingen 
grotendeels doorgaan. Alles is volgens schema gegaan en inmiddels is de zaal ook officieel 
opgeleverd.  
 

   
 
Sommigen hebben het nieuwe deel al kunnen zien maar inmiddels zit de tussenwand er ook in.  
Wat gaat er nu gebeuren? In de zomervakantie wordt het nieuwe gedeelte volledig ingericht. De 
valkuil wordt gevuld, matten worden gelegd, bruggen neergezet etc. Dit zal in de week van 24 
augustus plaatsvinden en daar hebben we 1 of 2 vrijwilligers voor nodig om te helpen. Mocht u in die 
week overdag in de gelegenheid zijn (exacte dag is nog niet bekend), wilt u ons dan helpen? Stuur 
even een berichtje naar info@dosvianen.nl. 
Vanaf het nieuwe seizoen kunnen we dan gebruik maken van deze nieuwe faciliteiten. 
 
Dit nieuwe deel moeten we zelf schoon houden. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten hoe 
vaak we moeten stofzuigen. Maar we willen graag een beroep doen op ouders, turnsters die af en 
toe even willen stofzuigen. Hoe meer mensen we hebben, hoe minder vaak je aan de beurt bent 
want we maken dan een rouleersysteem. Graag mailen naar info@dosvianen.nl als je bereid bent om 
je hiervoor in te zetten. 
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AVG/Privacywetgeving 
 
Onlangs hebben alle leden een mail ontvangen over de Privacywetgeving . Er worden tegenwoordig 
allerlei eisen gesteld aan fotografie t.b.v. social media etc. Wij willen graag in onze (KNGU)-
ledenadministratie vastleggen of jij wel of niet toestemming geeft om op de foto of film te worden 
gezet tijdens landelijke-, districts- of regionale wedstrijden en (overige) evenementen. 
Zo voorkomen we misverstanden. Het zou namelijk vervelend zijn als jij tijdens een wedstrijd ineens 
wordt gefotografeerd, terwijl jij daar helemaal niet op zit te wachten. 

Maar het zou ook jammer zijn als je wél graag op de foto wil en jouw toestemming is niet goed 
geregistreerd. 
 
Daarom verzoeken wij je via deze link https://forms.gle/mEE63HMGCPPikMQG6 een 
toestemmingsverklaring in te vullen. Graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 juli a.s. zodat onze 
ledenadministratie alles kan verwerken in het systeem voordat het nieuwe seizoen weer begint. 

Bedankt alvast voor jullie medewerking! 
 

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 
2 september 2019 – start na de zomervakantie 
14 september 2019 - jubileumdag 
25 oktober 2019 – DOS Gymfeest 
 
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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Vanuit de werkgroep NK 
 
De organisatie van het NK 3e divisie in Sportcentrum Helsdingen in het weekend van 18 en 19 mei jl. was 
één van de activiteiten in het kader ons 100-jarig jubileum. Vanaf vrijdagmorgen vroeg tot en met 
zondagavond laat zijn vrijwilligers bezig geweest om deze finale goed te laten verlopen. En wat was het 
een geweldig weekend! Er kwamen zelfs nog DOS-turnsters in actie dat weekend en met maar liefst 40/50 
vrijwilligers per dag , van klein tot groot, hebben we alles in goede banen kunnen leiden. Dat geeft een 
fantastisch gevoel. Een uitgebreid verslag is na te lezen op www.dosvianen.nl en door Ramon is ook nog 
een compilatiefilm gemaakt. 

Stroopwafelactie 
 
De stroopwafelactie is achter de rug en alle stroopwafels zullen inmiddels al wel op zijn. Het is weer een 
goede actie geweest waarmee wij € 1.222,48 hebben opgehaald.  Wij bedanken iedereen die hier aan 
meegewerkt heeft en de beste verkopers hebben we in het zonnetje gezet. Dit waren Veroline, Phaedra en 
Manon! 
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 Vertrek Kelsey bij kleuter- en jongensgym 

 
Het zal bij de meesten bekend zijn dat Kelsey Elbertse een eigen bedrijf (Crossfit) is begonnen. Dit 
kan zij niet meer combineren met haar werkzaamheden bij DOS waarvoor wij alle begrip hebben. 
Vanaf mei is ze gestopt met het assisteren bij Miranda. Tot aan de zomervakantie zal zij de lessen 
van de kleuter- en jongensgym nog verzorgen. De lessen van de ouder- en kindgym/peutergym 
blijft zij wel geven op de vrijdagmorgen. 
 
Het zal duidelijk zijn dat wij op korte termijn op zoek zijn naar een vervanger voor Kelsey voor de 
kleuter- en jongensgym. Dit hoeft niet één persoon te zijn. Heb jij affiniteit met lesgeven, ben je 
sportief of weet je/u iemand die na de zomervakantie kleuter- en/of jongensgym wil/kan geven 
laat het ons dan weten via info@dosvianen.nl.   

 

 DOS-Kamp XXL 
 
We zijn aan het aftellen…… en dan gaan we met 65 leden een mooie tijdreis maken want het 
thema van het DOS-kamp XXL luidt: 

                         
 
In het weekend van 12 t/m 14 juli gaan we weer naar Doornspijk en er een fantastisch weekend 
van maken. Inmiddels is de voorpret al begonnen en zijn de kampgangers al druk aan het oefenen 
met de kampdans. Een mix van allerlei muziekstijlen. Er is een besloten facebookgroep 
aangemaakt waar deze voorpret en informatie op gezet wordt. Via https://bit.ly/2HXhKvn.  
is alles te volgen. 
 

Begin vakantie 
 
In verband met het DOS-kamp zijn de laatste lessen voor de zomervakantie als volgt: 
Recreatie: in de week van 1 t/m 6 juli 2019 
B-selectie: vrijdag 5 en/of zaterdag 6 juli 2019 
A-selectie: donderdag 11 juli 2019 
 
De lessen starten na de zomer weer in de week van maandag 2 september! 
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Website DOS Vianen  
 
Afgelopen seizoen hebben veel leden meegedaan aan wedstrijden en zijn er geweldige prestaties 
geleverd. Het is niet te doen om alle hoogtepunten in deze nieuwsbrief te vermelden maar van alle 
wedstrijden wordt er een (kort) verslag op onze website www.dosvianen.nl geplaatst die u rustig 
kunt nalezen.  
 
Ook van andere activiteiten wordt een en ander op de website gezet. Zo gaan de selectiegroepen 
binnenkort het seizoen nog sportief afsluiten en ook dit is na te lezen op onze site. 
 
Binnenkort zal ook het concept wedstrijdschema voor het seizoen 2019-2020 gepubliceerd 
worden! 
 

Oproep vrijwilligers wedstrijden 
 
Niet alleen wij als DOS zijn met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen bezig maar ook de 
KNGU is de puntjes op de i aan het zetten. Daar hoort ook bij dat zij verenigingen “loten” om een 
wedstrijd te organiseren en DOS is maar liefst twee (!) keer uit de hoge hoed gekomen. Dit 
betekent dat wij komend seizoen twee wedstrijden in het rayon moeten organiseren. Hiervoor 
hebben wij vrijwilligers nodig die wij kunnen inzetten voor de kassa, catering, omroeper en  
“jurymeisjes” (vanaf 12 jaar). Het gaat om de volgende wedstrijden: 
 
Zaterdag 23 november 2019 – 1e voorwedstrijd divisie 4/5 + D1 in Amersfoort 
Zaterdag 28 maart 2020 – regiokampioenschap 3/4-kamp (recreatie) in Scherpenzeel 
 
Bent u beschikbaar op één van deze data en vindt u het leuk om te helpen? Stuur dan een mail 
naar info@dosvianen.nl.  
Mocht uw kind zelf die dag in actie komen dan houden we daar absoluut rekening mee dat u de 
gelegenheid krijgt om te kijken! 
 

Kleding 
 
De B-selectie zal komend seizoen in een nieuw turnpak uitkomen. Bestuurslid Annet Willigenburg 
en trainster Sanne Oost zijn een dagje op pad geweest om ideeën op te doen en dat is gelukt. De 
B-selectie gaat vόόr de zomervakantie nog passen zodat het nieuwe pak tijdig besteld kan worden. 
 
Ook komt er in het nieuwe seizoen een nieuw trainingspak.  Voor de selectieleden zal deze 
verplicht worden i.v.m. wedstrijden maar ook andere leden krijgen de mogelijkheid dit pak te 
bestellen. Alle leden krijgen hierover nog een aanvullende mail. 
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Jubileumfeest 
 
Natuurlijk gaan we eerst genieten van een welverdiende vakantie maar hoe leuk is het dat we 
gelijk in het nieuwe seizoen ons 100-jarig jubileumfeest gaan vieren. 
 
Noteer zaterdag 14 september in je agenda! 
 
Deze dag en avond staat in het teken van het feest met allerlei gezellige sportieve activiteiten 
voor jong en oud. Dat wil je echt niet missen! 
 
Binnenkort komt de jubileumcommissie met meer informatie omtrent deze dag. 
 

 
 
      

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
september 2019.  
 
De lessen beginnen weer in de week 
van 2 september 2019. 

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

Prettige vakantie! 

 

Wedstrijden 2019-2020 
 
Binnenkort komt het wedstrijdschema voor het 
nieuwe seizoen op onze site.  
 
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 


