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NIEUWSBRIEF 
SEPTEMBER 2021 

Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2021-2022. We zijn al weer een paar weken bezig met 
onze lessen en bereiden ons voor op een nieuw (wedstrijd)seizoen. In deze nieuwsbrief praten wij 
jullie bij over alle ontwikkelingen binnen onze vereniging. 
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vanuit het bestuur 
 
Wij hopen dat iedereen – ondanks maatregelen rondom corona – toch een fantastische 
zomervakantie mocht beleven met veel plezier, samenzijn, zon en natuurlijk sportieve activiteiten. 
Na zo’n periode van rust kijken we er weer naar uit om te starten aan een nieuw seizoen. Hopelijk dit 
jaar een seizoen mét wedstrijden zowel voor de selectiegroepen als voor de recreatieleden. Er zal het 
een en ander gaan veranderen ten aanzien van de wedstrijden maar daarover later meer. 
De afgelopen weken zijn de aanvragen voor proeflessen gewoon doorgegaan zodat we na de zomer 
gestart zijn met volle groepen en moeten we constateren dat er zelfs al weer wachtlijsten zijn voor 
bepaalde tijdstippen. Heel fijn om te zien dat zoveel kinderen willen gymmen en zich aansluiten bij 
onze vereniging. 
 
Goede berichten dus ten aanzien van het aantal leden maar helaas kampt het bestuur nog steeds 
met vacatures en dat baart ons enorm veel zorgen. Al bijna een jaar geen voorzitter en komen die 
taken op het bordje van de huidige bestuursleden. Er zijn twee bestuursleden aftredend en 
daarnaast gaat onze penningmeester begin 2022 stoppen met haar taken en hiervoor is eveneens 
nog geen vervanging gevonden. Daarom doen wij nogmaals een dringende oproep aan ouders om 
eens na te denken over een functie in ons bestuur. Een vereniging kan nu eenmaal niet zonder een 
volledig bestuur en dit kan tot grote gevolgen leiden! 
Voor de zomervakantie hebben wij gelukkig twee nieuwe algemeen bestuursleden mogen 
verwelkomen. Zij zullen officieel benoemd worden in de ledenvergadering van november a.s. en 
stellen zich verderop in deze nieuwsbrief alvast aan jullie voor. 
 
Wij wensen iedereen alvast een mooi seizoen toe! 
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AGENDA 
13 oktober 2021 – GEEN LES!! 
22 oktober 2021 – Gymfeest  
18 november 2021 – ALV DOS Vianen 
 
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 Stichting Leergeld 
kunnen gesteld worden aan 
ledenadministratie@dosvianen.nl 

 

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.                                                     

                                                          

Kennismaking nieuwe bestuursleden 

Anne-Wil van der Molen: 
“Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Anne-Wil van der Molen, werk als Management 
Assistente bij de gemeente Stichtse Vecht en woon samen met mijn dochter Valerie Arnold in Vianen. 
Valerie turnt al sinds haar 5e bij DOS en zit in de B-selectie. Als ouder zie ik vooral hoeveel zij en 
andere leden plezier beleven in de sport en wat DOS biedt aan leden: naast reguliere trainingen, 
attributen, wedstrijden, zoom-trainingen, uitjes, kamp, DOS-feest etc. 
Waarom ik mij heb aangemeld als vrijwillig bestuurslid? 
Misschien kunnen jullie met mij de noodkreet van onze vorige voorzitter Jeff van Snippenberg nog 
herinneren, waarin hij de noodkreet luidde omdat zonder voldoende extra vrijwilligers het 
voortbestaan van DOS in gevaar was. Dit was landelijk in het nieuws als algemeen probleem bij 
verenigingen. Nu enkele jaren verder is ook onze voorzitter vertrokken en ontving iedere ouder een 
bericht om hulp als vrijwilliger. Inmiddels is er in mijn privé sfeer meer rust gekomen en besloot ik 
mijzelf aan te melden. Wie gaat het anders doen? Er is nog steeds een tekort aan vrijwilligers op 
verschillende gebieden. Ik heb nog nooit in een bestuur gezeten maar al gaandeweg verwacht ik mijn 
steentje bij te kunnen dragen. Klinkt een beetje als Pippi Langkous: ik heb het nog nooit gedaan, 
maar ik denk dat ik het wel kan! Maar ja, hoort dat ook niet een beetje bij turnen?!” 
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Grote ClubActie 
 
Sinds zaterdag 18 september jl. zijn we weer loten van de Grote ClubActie aan het verkopen. De opbrengst 
hiervan besteden we aan vervanging van de huidige materialen, denk o.a. aan de pega(sus). Net als vorig 
jaar kunnen de loten  ook weer verkocht worden via een QR-code. 
 
Er staan leuke prijzen tegenover want wat denk je van een glas met je naam bij meer dan 25 verkochte 
loten. Diegene die de meeste loten heeft verkocht mag een turnpakje uitzoeken van bijna € 80,-- en voor de 
nummers 2 en 3 liggen er cadeaubonnen klaar! 
 
Succes met de verkoop! 
                                                                                              

Algemene Ledenvergadering 
 
Op donderdag 18 november a.s.  wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden en worden er 
bestuursverkiezingen gehouden.  Alle leden krijgen nog een uitnodiging voor deze vergadering maar 
noteer de datum alvast in de agenda! Tegen die tijd kijken we of de ALV fysiek gehouden kan worden of 
dat het weer online gaat. 
 

Vervolg kennismaking bestuur 
 
Marieke de Groot: 
“Mijn dochters turnen sinds een aantal jaren bij DOS en in die tijd hebben ze naast de lessen ook mee 
kunnen doen aan wedstrijden en extra door DOS georganiseerde activiteiten. Zelf heb ik tijdens mijn 
basisschool jaren ook geturnd en ik kijk daar nog altijd met plezier op terug. Door in het bestuur te gaan 
kan ik iets terug doen voor de vereniging. Graag ben ik een verbindende schakel vanuit het bestuur met de 
leden en partijen om ons heen. Veel handen maken licht werk en samen is het toch veel leuker! Mocht je 
met vragen zitten of een tip hebben voor de vereniging, laat het dan weten, want we kunnen het niet 
zonder elkaar.” 
                                

Train(st)ers/hulpen gezocht! 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar ervaren train(st)ers voor onze kleuter- en jongensgroep evenals 
ouder/kind- en peutergym. Weet je iemand mail naar info@dosvianen.nl. 
 
Daarnaast doen we een dringende oproep aan ouders om voorafgaand aan de trainingen te helpen met 
opzetten van de toestellen waar nodig. Vraag aan de train(st)er wanneer je kunt helpen. 
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 Sponsorkliks 
 
Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan G.V. DOS Vianen, zonder dat het 
jou een cent extra kost! Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en G.V. DOS Vianen ontvangt 
hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking, Greetz en 
MediaMarkt mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar G.V. DOS Vianen.  

En nogmaals, het kost je niets extra!  

Wil je G.V. DOS Vianen ook GRATIS sponsoren?  

Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van G.V. 
DOS Vianen. Voor jou een kleine moeite, voor G.V. DOS Vianen zijn het directe inkomsten. Je kan 
hiervoor klikken op de banner onderaan onze website. Klik vervolgens op het logo van de winkel. 

Hoe werkt het?  
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via 
SponsorKliks.com komt.  75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van G.V. DOS 
Vianen. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de 
site van Bol, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol ons een commissie uit en 
profiteert G.V. DOS Vianen hier direct van! 

Let op: geen commissie op boeken In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor 
mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.  

Je blijft anoniem  
Noch SponsorKliks, noch G.V. DOS Vianen weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in 
te loggen. SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en 
dat de commissie voor G.V. DOS Vianen is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op 
SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan. 
Link naar de SponsorKlikspagina van G.V. DOS Vianen: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3372 

Bezoek de SponsorKlikspagina van G.V. DOS Vianen 
                                                                                              

Woensdag 13 oktober geen les! 
 
Traditiegetrouw vervallen de lessen op de dag van de jaarlijkse Paardenmarkt in Vianen. Helaas 
gaat deze Paardenmarkt ook dit jaar niet door maar we hebben besloten toch de lessen te 
annuleren omdat er toch nog hier en daar activiteiten zijn in Vianen. 
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DOS Gymfeest op 22 oktober a.s. 
 
Vanwege corona hebben we vorig jaar geen Gymfeest kunnen organiseren in de herfstvakantie 
maar door de invoering van de versoepelingen is die mogelijkheid er nu wel weer. Op 
vrijdagmiddag 22 oktober a.s. zullen we in Sportcentrum Helsdingen weer het Gymfeest 
organiseren voor leden en niet-leden in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Nadere informatie volgt nog. 

Archief 2019 

Ouder- en kindgym/peutergym 
 
Ook onze jongste leden zijn na de zomervakantie weer begonnen op vrijdagmorgen in 
Sportcentrum Helsdingen onder leiding van Sanne Oost. Sanne heeft afgelopen jaar deze lessen 
waargenomen maar dit is nog steeds van tijdelijke aard. We zijn daarom nog steeds op zoek naar 
iemand die les wil geven aan de ouder- en kindgym/peutergym op vrijdagmorgen in Helsdingen. Bij 
interesse of weet je iemand mail dan naar info@dosvianen.nl.   
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Wedstrijdseizoen 
 
Door de KNGU is het wedstrijdsysteem onder de loep genomen en op vele fronten aangepast. 
Uitgangspunt is meer plezier en samenwerking in de sport en minder richten op winst en 
prestaties. Deze verandering heeft veel gevolgen voor de indeling van het nieuwe wedstrijdseizoen 
en ook voor verenigingen en train(st)ers. De ouders/leden van de selectiegroepen zijn voor de 
zomervakantie al in hoofdlijnen geïnformeerd over de wijzigingen. Ondertussen hebben de 
trainsters zich volop verdiept in alle wijzigingen en volgen zij én ook onze juryleden bijscholingen 
om de nieuwe oefenstof/nieuwe indelingen eigen te maken. 
Zijn er vragen over het nieuwe wedstrijdsysteem dan kunnen deze gesteld worden aan de 
trainsters of mail naar info@dosvianen.nl.  
 
DOS is aangewezen om op zaterdag 2 april 2022 als gastvereniging op te treden bij een wedstrijd 
in Amersfoort. Hiervoor zijn dan ook vrijwilligers (ouders/turnsters) nodig die mee gaan helpen 
deze wedstrijddag in goede banen te leiden. Denk aan een omroeper, verzorgen van de catering, 
kassa etc. Later meer hierover maar mocht je het leuk vinden om die dag te helpen laat het ons 
dan alvast weten via info@dosvianen.nl.  
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
december 2021.  
 
 

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

 

Wedstrijden 2021-2022 
 
Een deel van het wedstrijdschema voor het nieuwe 
seizoen staat op onze website www.dosvianen.nl.  U 
zult begrijpen dat dit allemaal nog 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.  
 

Webshop DOS Vianen 
 
Ons winkelmandje al gezien op onze site www.dosvianen.nl? Je kunt daar zo’n leuk DOS 
trainingspak kopen (verplicht voor A- en B-selectieleden t.b.v. wedstrijden) of een leuke DOS-tas. 
Kijk eens in onze webshop voor leuke artikelen. 

 


