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 Jaarverslag G.V. DOS Vianen 2019 /2020 

In onderstaand verslag kunt u lezen, wat er afgelopen jaar allemaal heeft gespeeld binnen 
onze vereniging. 

Terwijl de zomervakantie 2019 nog in volle gang was werd er in de zaal aan het Zwanengat 
hard gewerkt om de inrichting van de nieuwe zaal af te maken. Een week lang hebben 
monteurs uit Nederland en Duitsland alsmede vrijwilligers van DOS zich ingezet om er voor 
te zorgen dat het nieuwe gedeelte klaar zou zijn voor de start van het nieuwe seizoen. En dat 
is gelukt! Zodoende kon op 14 september het 100 jarige jubileumfeest en de feestelijke 
opening van de uitbouw plaatsvinden en kon er vanaf dat moment gebruik worden gemaakt 
van het nieuwe gedeelte. 

Het ledenaantal zit ondertussen rond de 240 leden. De leiding van de verschillende groepen 
is onveranderd gebleven en bestaat uit: 
 - Recreatie   Miranda Deurhof  
 - Selectie-A   Miranda Deurhof 
 - Selectie-B   Sanne Oost 
 - Ouder/kindgym  Kelsey Elbertse 

- Peutergym   Kelsey Elbertse 
- Kleutergym   Les van der Wal 

 - Jongensgym   Les van der Wal 
 - Gymfit    Les van der Wal 
 - Springuur   Les van der Wal 
 
 
Zoals elk jaar werd er mee gedaan aan de  Grote Clubactie. Er werden 1270 loten verkocht, 
wat voor DOS het mooie bedrag van € 2980,00 opleverde. Met dit geld werd. een nieuwe 
brug voor boven de valkuil betaald. 
 
In de herfstvakantie werd het gebruikelijke Grote Gymfeest gehouden. Ruim 200 kinderen 
hebben zich hier vermaakt. 
. 
Begin november werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering 
vertelde Jeff van Snippenberg, dat hij volgend jaar zijn functie als voorzitter zal neerleggen 
en begon vanaf dat moment de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Bij de 
ledenadministratie hebben we afscheid moeten nemen van Patricia Blom en Helen van 
Barneveld. Gelukkig is Petra Reinders bereid gevonden, deze taak over te nemen.  
 
Voorzitter  :  Jeff Snippenberg 
Penningmeester :  Priscilla van Breukelen 
Secretaris   :  Annet Willigenburg 
Alg. bestuurslid :  Hendri Oost-Vos 
Alg. bestuurslid : Minette Boer 
     
Verder ging de B selectie dit jaar over naar nieuwe wedstrijdpakjes. Voor het eerst zijn we 
overgaan naar het merk Turn it on wear. Dit lijkt een goede keuze. 
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In februari konden we ons vaste verenigingsuitjes nog houden. De pannenkoekenbingo en 
de cupcakebingo waren weer een groot succes. De leden van 12 jaar en ouder zijn gaan 
bowlen in Nieuwegein. 
 
Maar toen brak in maart het coronavirus uit in Nederland en werden alle wedstrijden, 
trainingen, activiteiten stop gezet. We waren genoodzaakt alle trainingen af te zeggen en 
moesten als bestuur snel schakelen. Na een paar weken zijn er online trainingen opgestart 
en mocht er een paar weken later, onder strenge voorwaarden, buiten trainingen worden 
geven. Helaas was er bij het Zwanengat geen geschikte locatie, maar kon er gebruik gemaakt 
worden van de Bosbaan. Onder voornamelijk stralend weer, konden hier aangepaste lessen 
(weinig toestellen) gegeven worden. 
 
Helaas werden alle wedstrijden vanaf maart tot einde van het seizoen afgezegd, zowel 
regionaal als landelijk. Een flinke domper voor vele turnsters. Ook moest helaas vanwege de 
coronamaatregelen het DOS kamp afgezegd worden. Wederom een grote teleurstelling.  
 
Vanwege alle lesuitval is er door het bestuur gekeken of er een compensatie gegeven kon 
worden via de contributie aan de leden, ondanks dat dit niet wettelijk verplicht is. Besloten 
werd om in het 3de kwartaal de leden de mogelijkheid te geven om 1/3 deel van die 
contributie terug te vragen. Indien leden hier geen gebruik van willen maken, zal dit bedrag 
apart gezet worden om op een later tijdstip nieuw materiaal mee aan te schaffen. Op deze 
actie zijn veel positieve reacties op gekomen. 
 
In de laatste twee weken van het seizoen is er deels weer in de zaal getraind. Kleine selectie 
aantallen zijn onder strikte voorwaarden weer gaan oefenen.  
 
Een bijzonder jaar, met mooie hoogtepunten zoals het 100 jarige jubileumfeest en een 
prachtige uitbouw,  maar met een gek einde zonder wedstrijddagen, zonder trainingen in 
het Zwanengat en met opeens buiten trainingen. Gelukkig zijn er onder DOS weinig leden die 
daadwerkelijk corona  hebben gekregen en is er niemand ernstig ziek geworden. Dat is dan 
wel iets om als zeer waardevol te ervaren. Op naar een nieuw sportief jaar.  
 
Bestuur G.V. DOS Vianen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


