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NIEUWSBRIEF 
MAART 2021 

Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
Sinds 15 december jl. zijn alle binnensport accommodaties gesloten en konden wij helaas onze 
reguliere lessen niet meer aanbieden. Het werd daarom een vreemd 1e kwartaal van 2021. Via deze 
nieuwsbrief willen wij jullie toch op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het laatste nieuws 
binnen onze vereniging. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vanuit het bestuur 
 
Het stoppen van de lessen kwam net voor de Kerstvakantie. Dit gaf het bestuur en technische leiding 
gelegenheid om in deze vakantieperiode na te denken wat we onze leden konden aanbieden. We zijn 
snel gestart met het geven van een online training voor onze selectiegroepen en daarnaast zijn door 
Les van der Wal, Sanne Oost en Ramon Oost tien professionele Home Workout filmpjes gemaakt en 
opgenomen. Deze werden 2x per week gemaild naar alle leden om thuis lekker aan de slag te gaan. 
Deze filmpjes staan nu ook op ons youtube-kanaal. Vervolgens hebben we ook de online training 
voor de recreatiegroepen opgepakt en elke woensdagavond werd er leuk en intensief meegedaan. 
Ondertussen zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente voor een locatie om buiten sporten te 
realiseren. De Bosbaan, waar we vorig jaar met elkaar hebben gesport, lag nog onder water en dat 
duurt dan een aantal weken voordat je dit veld kunt betreden. Gelukkig kwam er groen licht van de 
gemeente en mogen we het grasveld achter Helsdingen gebruiken. Inmiddels zijn alle groepen buiten 
bezig en hopen we dat het weer ons goed gezind is en blijft. Gezien hetgeen verteld is tijdens de 
persconferentie op 23 maart jl. zullen we het hier ook voorlopig nog mee moeten doen maar wat is 
het leuk om weer met elkaar te sporten! 
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DOS-Kamp 2021 -> 2022 
 
Het afgelopen jaar zijn veel mensen, verenigingen en/of ondernemers financieel of persoonlijk 
getroffen door Corona. Zo ook de accommodatie van ons reeds vastgelegde DOS-kamp in Putten (juli 
a.s.). Onlangs kregen wij bericht dat zij hun deuren hebben moeten sluiten. Heel triest voor deze 
ondernemers die zo enthousiast al jaren groepen ontvangen. 
Dit betekent dat – net als vorig jaar – ons DOS-kamp NIET door kan gaan. Enerzijds weten we 
namelijk niet hoe de situatie t.a.v. corona is rond de zomer en anderzijds is het onmogelijk om op 
zo’n korte termijn een nieuwe locatie te vinden. 
 
Daarom heeft de kampcommissie besloten in 2022 weer een geweldig, spectaculair DOS-kamp te 
organiseren voor onze jeugdleden.  
De kampcommissie gaat zich binnenkort beraden over een datum en een nieuwe locatie. Zodra hier 
iets over bekend is zullen wij dit communiceren. 
 
 
                         
                  
 

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 les heeft.                                                     

                                                          

AGENDA 
 
Op dit moment geen geplande activiteiten! 
 
 
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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Aftredende bestuursleden!!! 
 
Wij hopen met elkaar dat we vanaf de zomervakantie weer een “normaal” (wedstrijd)seizoen 2021-2022 
kunnen beleven. Onze leden verdienen dit na een vervelend aangepast jaar maar daarvoor hebben wij 
echt vrijwilligers nodig om onze vereniging draaiende te houden. 
Al ruim 1,5 jaar zoeken wij naar een nieuwe voorzitter en dit najaar zullen nog twee bestuursleden (Annet  
en Hendri) gaan aftreden. Dit betekent dat wij DRINGEND op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Wie wil 
ons bestuur komen versterken en zich inzetten voor onze vereniging? Over de taakverdeling en belasting 
qua tijd kan nader gesproken worden. Meld je aan via info@dosvianen.nl. Wij rekenen op jullie! 
 

Wedstrijdseizoen 2021-2022 
 
Denken jullie ook “volgend seizoen mogen en kunnen we weer. Eindelijk weer wedstrijden”! Natuurlijk kijkt 
iedereen daar naar uit maar…..wij kregen verontrustende berichten vanuit de afdeling Mid-West van de 
KNGU. Na de zomervakantie krijgen we te maken met de opzet nieuwe oefenstof, nieuw wedstrijdsysteem 
etc. Dit betekent dat een prognose heeft aangegeven dat er meer dan 30 wedstrijddagen georganiseerd 
moeten worden en de huidige commissie van de KNGU kan dit niet alleen aan. Daarom zoeken zij ouders, 
trainers, voormalig turnsters die mee willen helpen om de wedstrijden te organiseren. Zijn er namelijk geen 
extra handen dan kan het zijn dat er geen wedstrijden gehouden kunnen worden. Wat zijn de taken: 

 Het maken van wedstrijdprogramma’s voor de wedstrijden. 
 Communicatie naar de verenigingen. 
 Contact onderhouden met alle ondersteunende verenigingen voor de wedstrijden in Amsterdam en 

Amersfoort. 
 Contact onderhouden met de gemeente en de zaalbeheerder voor alle reserveringen voor de 

wedstrijden in Amsterdam. 
 Contact onderhouden met de kantine beheerder m.b.t. de catering op de wedstrijden voor de 

wedstrijden in Amsterdam. 
 Het doen van de boodschappen voor elke wedstrijddag. 
 Het helpen op de dag zelf bij het telprogramma, de muziek, het speakeren, de EHBO (niet voor 1 

keer, maar bij toerbeurt op alle wedstrijden) voor de wedstrijden in Amsterdam en Amersfoort. 
 Hand en spandiensten op de wedstrijddagen zelf voor de wedstrijden in Amsterdam en Amersfoort. 
 …..vul nog maar meer in wat er komt kijken bij het goed laten lopen van een wedstrijdseizoen. 

 
In gehouden enquêtes is naar voren gekomen dat turnsters meer wedstrijden willen. Die komen er nu, maar 
dan zullen ouders moeten opstaan om dit te kunnen realiseren. Heb je interesse?  Mail dan naar 
info@dosvianen.nl  dan zorgen wij er voor dat je naam bij de districtscommissie kenbaar gemaakt wordt. 
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“Verenigingsuitjes” 
 
Onze activiteitencommissie had voor de voorjaarsvakantie online activiteiten georganiseerd 
(bingo, kahoot en escaperoom) maar helaas hebben we deze activiteiten moeten annuleren 
vanwege te weinig animo. 
Achter de schermen wordt gekeken of we binnenkort nog iets kunnen organiseren voor de leden. 
                                                                                          
                                   
                                                                                                     

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
juni 2021.  
 
 

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

 

 

 

Wedstrijden 2021-2022 
 
Zodra het schema nieuwe wedstrijdseizoen bekend is 
plaatsen we dit 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.  
 
    
 
 

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.    

                          


