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 Jaarverslag G.V. DOS Vianen 2020 /2021 

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

In september moest er tijdens de trainingen nog steeds rekening gehouden worden met het 
heersende coronavirus. Afstand houden zoveel als kan en geen ouders/verzorgers in de zaal. 
Helaas moest half december de zaal dicht en werden alle reguliere trainingen stopgezet op 
verzoek vanuit de regering.  

Het ledenaantal dit jaar zit rond de 240 leden. De leiding van de verschillende groepen 
bestaat uit: 
 - Recreatie   Miranda Deurhof  
 - Selectie-A   Miranda Deurhof 
 - Selectie-B   Sanne Oost 
 - Ouder/kindgym  Sanne Oost 

- Peutergym   Sanne Oost 
- Kleutergym   Les van der Wal 

 - Jongensgym   Les van der Wal 
 - Gymfit    Les van der Wal 
 - Springuur   Les van der Wal 
 
 
Gelukkig kon ondanks corona in september de Grote clubactie gehouden worden en werden 
er boven verwachting  veel loten verkocht De totale opbrengst was ruim 4500,00. Mede 
hierdoor werd besloten een nieuwe tumbling aan te schaffen (oude was aan vervanging 
toe), en het opgehaalde bedrag hiervoor te gebruiken.  
 
Voor de zomervakantie was er voor de A selectie een nieuw selectiepakje uitgezocht en 
aangekocht. Deze ontvingen de turnsters in het nieuwe seizoen, terwijl al snel duidelijk werd 
dat de wedstrijden opgeschoven zouden worden en misschien wel niet gehouden konden 
worden. 
 
In de herfstvakantie stond het gebruikelijke Gymfeest gepland, wat helaas ook afgelast 
moest worden door de oplopende coronacijfers en bij behorende maatregelen van de 
regering.  
. 
In november werd de Algemene Ledenvergadering gehouden en dat moest dit keer online. 
Jeff van Snippenberg nam afscheid als voorzitter en helaas werd er geen opvolger gevonden.  
 
Voorzitter  :  vacant 
Penningmeester :  Priscilla van Breukelen 
Secretaris   :  Annet Willigenburg 
Alg. bestuurslid :  Hendri Oost-Vos 
Alg. bestuurslid : Minette Boer 
     
Ook Petra Reinders (ledenadministratie) gaf aan te willen stoppen. Gelukkig wilde Inge 
Huiveneers dit stokje overnemen 
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Binnen onze vereniging hadden we nog geen vertrouwenspersoon. Gelukkig hebben we 
Elvira van Houwelingen en Inge Huiveneers bereid gevonden, deze taak op zich te nemen. Er 
van uitgaande, dat dit nooit nodig zal zijn. 
 
Het jaar 2020 begon nog steeds met dichte sporthallen. Er werd door de leiding 
verschillende onlinetrainingen aangeboden, Home Workouts filmpjes gemaakt en na overleg 
met de gemeente kon er later in het seizoen gebruik worden gemaakt van het grasveld naast 
Helsdingen. We hebben diverse weken buiten kunnen sporten. 
Helaas verviel naast het gebruikelijke verenigingsuitje in februari,  ook het DOS kamp in juli, 
door de coronaregels. Wat een teleurstelling. 
 
Na verschillende oproepen kon het bestuur 2 nieuwe bestuursleden verwelkomen, nl. 
Marieke de Groot en Anne-Wil van der Molen. Al blijft de vacature van voorzitter vacant. 
 
In totaal is de gymzaal maar liefst vijf maanden dicht geweest. Een moeilijke tijd waarin er 
door middel van online trainingen, filmpjes en buiten sporten de binding met de leden is 
geprobeerd vast te houden. Natuurlijk is buiten sporten heel anders en niet zo leuk, maar 
het belangrijkste was dat je elkaar weer kon ontmoeten en in beweging zijn. Half mei mocht 
de zaal weer open en kon er weer volop getraind worden.  
 
Het seizoen is afgesloten met het idee dat we er ondanks corona de schouders onder gezet 
hebben, toch veel aanvragen proeflessen hebben gekregen en er met elkaar wat van 
gemaakt hebben op soms bijzondere inventieve manieren! 
 
 
Bestuur G.V. DOS Vianen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


