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NIEUWSBRIEF 
JUNI 2021 

We naderen de zomervakantie en dat betekent ook de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2020-
2021. Een nieuwsbrief die grotendeels in het teken staat van het corona-virus.  
 
Wij wensen jullie desondanks veel leesplezier, een fijne zomervakantie en blijf gezond! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Beste (ouders van) leden van DOS Vianen, 

In deze bijzondere nieuwsbrief blikken wij nog even terug op de afgelopen periode en proberen wij 
vooruit te kijken naar het nieuwe - hopelijk normale - seizoen. Wij schrijven bewust proberen want  
corona is nog niet weg en de komende periode moet uitwijzen of we met elkaar de goede kant op 
(blijven) gaan. 
 
Maar liefst vijf maanden is onze zaal dicht geweest. Een moeilijke tijd waarin we zoveel mogelijk via 
online trainingen, filmpjes en buiten sporten de binding met de leden hebben geprobeerd vast te 
houden. Natuurlijk is buiten sporten heel anders en niet zo leuk maar het belangrijkste was toen dat 
we elkaar weer zagen en in beweging waren. 
Op het moment dat de Overheid aankondigde dat de binnensport accommodaties weer open zouden 
gaan moest er snel geschakeld worden. De zaal moest schoon; alle materialen die buiten gebruikt zijn 
moesten schoon voordat ze binnen werden gebruikt en de spullen moesten weer verhuisd worden 
van Sportcentrum Helsdingen naar ‘t Zwanengat. 
Met een aantal vrijwilligers en de train(st)ers is dit in korte tijd gerealiseerd, waarvoor onze dank! 
 
Woensdag 19 mei jl. was het zo ver. De zaal ging open en er kon weer binnen gesport worden. 
Omdat we midden in de week startten en de week daarna Pinksteren was hebben we twee weken 
lang de tijden/groepen van de buiten trainingen aangehouden zodat alle turn(st)ers hetzelfde aantal 
uren konden maken. En wat was iedereen blij om weer binnen te kunnen turnen. 
Vanwege deze lange periode lockdown heeft het bestuur dan ook besloten dat de recreatiegroepen 
een weekje langer doorgaan dan normaal gebruikelijk is bij onze vereniging. De laatste lessen van de 
recreatiegroepen zijn in de week van 5 t/m 9 juli a.s.  
 
Niet alleen onze leden waren enthousiast maar wij hebben als vereniging in de lockdown periode 
vele aanvragen ontvangen voor proeflessen voor alle (recreatie)groepen. Goed te zien dat kinderen 
toch in beweging willen blijven. Inmiddels hebben geïnteresseerden al proeflessen gevolgd en we 
hopen natuurlijk dat ook zij enthousiast geworden zijn en zich bij onze vereniging gaan aansluiten. 
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Contributie 
 
Regelmatig ontvingen wij in deze coronatijd vragen over de betaling van de contributie of verzoeken om 
de contributie terug te storten vanwege het niet kunnen volgen van de trainingen. Om te beginnen het 
juridische gedeelte: Wettelijk geldt dat leden van een vereniging hun contributie betalen als lid van de 
vereniging en staat daar, in tegenstelling tot bijv. een sportschool, geen wederkerigheid (het aanbieden 
van trainingen) tegenover. Nu willen wij niet zo ver gaan om dit juridische gesprek te voeren. Ook dit 
jaar hebben wij de mogelijkheden onderzocht voor de restitutie van een gedeelte van de contributie. Dit 
als tegemoetkoming naar de leden. Net als bij andere verenigingen lopen ook bij G.V. DOS Vianen 
namelijk verschillende vaste lasten gewoon door, hebben we te maken gekregen met onvoorziene 
uitgaven en maken we extra kosten voor buiten trainingen. Wij hopen begin juli voldoende inzicht te 
hebben en jullie te informeren over de mogelijkheden voor de restitutie van een gedeelte van de in juli 
te incasseren contributie. 

 

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 
Start zomervakantie: 
Recreatie: laatste les week van 5-9 juli 2021 
B-selectie: vrijdag 9 en/of zaterdag 10 juli 2021 
A-selectie: donderdag 15 juli 2021 
 
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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DOS-kamp 2022! 
 
Twee jaar geen DOS-kamp voor onze jeugdleden . Heel vervelend maar uiteraard kijken wij vooruit en 
met de positieve ontwikkelingen rondom corona durven wij toch naar 2022 te kijken om een spetterend 
DOS-kamp te organiseren. En….dat gaat het zeker worden want inmiddels hebben we een geweldige 
accommodatie op een mooie locatie gevonden!  
Waar?                                              Dat gaan we nog niet verklappen . 

Wanneer?                          Vrijdag 10 juni t/m zondag 12 juni 2022! 
 
Het duurt nog even maar noteer deze datum alvast want jij wilt toch ook (weer) mee? 
 

                                            
 

Ledenadministratie 
 
Vanaf 1 april jl. moesten alle turnverenigingen overstappen naar een nieuw ledensysteem. Er was een 
keuze uit twee verschillende modellen. Zowel Inge Huiveneers (ledenadministratie) als de bestuursleden 
Annet Willigenburg en Hendri Oost hebben webinars gevolgd en uiteindelijk is de keuze gevallen op 
ClubAssistent. 
Achter de schermen is er hard gewerkt om alle ledengegevens in te lezen in het nieuwe programma en dat 
is allemaal gelukt. Natuurlijk hebben we hier en daar nog te maken met “kinderziektes” maar daar wordt 
dan aan gewerkt. 
Met de overstap naar dit nieuwe systeem zijn we overgegaan naar het digitaal aanmelden van nieuwe 
leden. Sinds kort kunnen wij niet meer handmatig nieuwe leden opvoeren mede vanwege de beveiliging. 
Via onze website kan er na het volgen van een of twee proeflessen het digitale formulier ingevuld worden 
en deze is dan direct gekoppeld aan het nieuwe ledensysteem. 
Inmiddels hebben we al nieuwe leden op deze manier mogen verwelkomen! 
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 Bestuur G.V. DOS Vianen/oproep!!! 
 
Laten we beginnen met het goede nieuws! Na diverse oproepen hebben twee ouders zich gemeld 
voor een bestuursfunctie. Dit zijn Marieke de Groot (moeder van Louise & Lauren) en Anne-Wil 
van der Molen (moeder van Valerie). Wij heten hen van harte welkom in ons bestuur. Binnenkort 
gaan we met elkaar in gesprek over de taakverdeling. Beide nieuwe bestuursleden worden in de 
ledenvergadering van november a.s. officieel benoemd en tegen die tijd zullen wij hen uitgebreid 
voorstellen. En dan het slechte nieuws……we hebben nog steeds geen voorzitter én onze 
penningmeester heeft inmiddels ook aangegeven na haar bestuurstermijn haar taken neer te 
leggen.  Zoals te lezen is in deze nieuwsbrief gaan de activiteiten binnen een vereniging altijd door, 
lockdown of niet. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig en zeker een voorzitter en een penningmeester. 
Zonder deze functies geen bestuur!! 
We willen daarom (nogmaals) vragen om eens na te denken over deze rollen in het bestuur. Het 
zou fijn zijn als we het nieuwe seizoen op een normale manier kunnen starten, zonder corona-
perikelen én met een volledig bestuur! Bij twijfel of vragen mail naar info@dosvianen.nl. 
                        

Start zomervakantie 
 
Binnenkort gaan we genieten van een welverdiende vakantie. Sommigen weten nog niet of het 
Nederland wordt/blijft of toch een reis naar het buitenland maar laten we in elk geval genieten 
van onze vrije tijd. 
De laatste lessen voor de zomervakantie zijn: 
Recreatiegroep: week van 5 juli t/m 9 juli 2021 
B-selectie: vrijdag 9 juli en/of zaterdag 10 juli 2021 
A-selectie: donderdag 15 juli 2021 
 
De lessen starten na de zomervakantie weer in de week van maandag 30 augustus 2021! 

Vacatures 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar leiding voor onze ouder- en kindgym, peutergym (vrijdagmorgen 
in Helsdingen), kleutergym en jongens (vrijdagmiddag in ’t Zwanengat). Dit heeft te maken met 
het feit dat de huidige leiding op deze groepen dit tijdelijk heeft opgepakt om onze vereniging te 
helpen. Maar dit kan niet zo blijven. Ben je in bezit van een geldige KNGU-licentie of een 
gelijkwaardig diploma (CIOS/ALO) of weet je iemand die dit heeft? Ben je enthousiast, zelfstandig, 
creatief en heb je affiniteit met kinderen en de gymsport? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wil je meer weten over deze functies mail dan naar info@dosvianen.nl. 
 


