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Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
Sinds 15 januari jl. zijn alle binnensport accommodaties weer open en konden wij onze lessen weer 
hervatten. Dat was goed nieuws na de zoveelste lockdown. In het eerste kwartaal is er al weer veel 
gebeurd en via deze nieuwsbrief willen wij jullie hiervan op de hoogte houden  
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vanuit het bestuur 
 
Het is de afgelopen tijd continue schakelen geweest rondom corona maar we hopen dat deze nare 
tijd nu voorlopig voorbij zal zijn. We weten dat corona niet weg is en dat we met elkaar waakzaam 
moeten blijven. Dit betekent ook dat we ons nog aan de basisregels houden zoals handen wassen, 
thuis blijven bij (verkoudheids)klachten etc. Laten we ons daar aan houden zodat we kunnen blijven 
sporten! 
 

In de bestuursvergadering van 16 februari jl. hebben wij afscheid 
genomen van bestuurslid Minette Boer. Minette heeft zich de 
afgelopen drie jaren ingezet voor DOS en was vanuit het bestuur 
betrokken bij de activiteitencommissie. Vanwege andere drukke 
bezigheden heeft Minette besloten het bij één termijn te laten en 
hebben wij haar bedankt voor haar inzet voor onze vereniging. 
 
 
 
 
 

 
Door de KNGU zijn wij benaderd om voor het seizoen 2022-2023 weer een landelijke 
kwalificatiewedstrijd turnen dames te organiseren. Na intern overleg én met de gemeente hebben 
wij hiermee ingestemd. Dit betekent dat in het weekend van 14 en 15 januari 2023 DOS als 
gastvereniging zal optreden om turnsters uit alle delen van het land een mooie kwalificatie te kunnen 
laten turnen. Net als in 2017 en in 2019 zal dit plaatsvinden in Sportcentrum Helsdingen. 
In de volgende nieuwsbrief meer informatie over dit landelijk turnevenement.                     
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DOS-Kamp 2022 “Op avontuur in het Land van DOS” 
 
WE GAAN/MOGEN WEER!! 
Vanwege corona hebben wij twee keer het DOS-Kamp moeten cancelen maar dit jaar gaat het weer 
plaatsvinden en wel in het weekend van 10 t/m 12 juni a.s. Alle jeugdleden (6 t/m 17 jaar) hebben 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. Aanmelden kan nog tot 30 april a.s. Op onze website is te lezen 
welke leiding mee op kamp gaat. 
De kampgangers in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar worden ingedeeld in groepjes en krijgen het hele 
weekend een vaste teamleider. De 15+ deelnemers vormen samen een groep (zonder leiding) en 
zullen ook andere activiteiten doen. Jij gaat toch ook mee? 
 

     

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 
 
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022 
Clubkampioenschappen selecties: 14 mei 2022  
DOS-kamp: 10 t/m 12 juni 2022 
 
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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Vacatures bestuursleden/vrijwilligers 
 
Zoals reeds eerder aangegeven hebben wij afscheid genomen van algemeen bestuurslid Minette Boer 
maar ook onze penningmeester en secretaris gaan er mee stoppen. Ook hebben wij al ruim 1,5 jaar geen 
voorzitter. Het is zorgelijk dat onze mooie groeiende vereniging geen nieuwe bestuursleden kan vinden en 
dat kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van onze club! 
Vele handen maken licht werk en als we met elkaar ons inzetten dan kunnen we de tijd en energie goed 
verdelen. Wie wil zich inzetten voor onze vereniging? Wij rekenen op jullie! 
 
Het ontbreken van vrijwilligers is een landelijk probleem. Zo kregen wij bericht van het rayon Rivierenland 
(KNGU) dat vanwege het ontbreken van vrijwilligers er volgend seizoen geen wedstrijden in ons rayon 
meer georganiseerd kunnen worden. Dit is toch iets wat we niet willen voor onze turnsters die zo hard 
trainen. Door de KNGU zijn verenigingen uitgenodigd om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Uiteraard 
zal een afvaardiging van DOS bij dit gesprek aanwezig zijn om mee te denken over een oplossing. Het zal 
een uitdaging worden als binnen verenigingen zelfs een tekort aan vrijwilligers is.  
 

Wedstrijdseizoen 2021-2022 
 
Een deel van de A-selectie heeft in het najaar van 2021 nog een landelijke wedstrijd geturnd en toen werd 
het wedstrijdseizoen stilgelegd door corona. Dat was enorm vervelend en niet wetende hoe het seizoen 
verder zou verlopen. Toen de lockdown werd opgeheven stond de KNGU voor een lastige opgave want 
hoe plan je alle wedstrijden nog in het resterende seizoen. Landelijk betekende dit dat die turnsters nog 
een tweede kwalificatie aangeboden kregen. Deze hebben op 12 en 13 maart jl. plaatsgevonden en op 
basis van twee geturnde wedstrijden hebben drie turnsters (Nine, Ivy, Sanne) zich geplaatst voor het NK en 
zal het team bestaande uit Bailey, Danique, Noa-Mae en Sanne ook nog in actie komen tijdens het NK 
teams in april. 
 
Turnsters (m.u.v. onderbouw) die nog helemaal geen wedstrijd hebben gehad worden twee wedstrijden 
aangeboden. Dit gaat beginnen in het eerste weekend van april in Amersfoort en Amsterdam. Voor de 
jongste turnsters (onderbouw A- en B-selectie) hebben wij samen met twee verenigingen uit de regio een 
wedstrijd kunnen organiseren en wel op zaterdag 28 mei a.s. in Leerdam.  
Voor de recreanten wordt er dit jaar door het rayon helaas geen wedstrijd georganiseerd.  
 
Bovenstaande betekent ook dat er turnsters uit de A-selectie zijn die in het kampweekend een wedstrijd 
hebben. Helaas kunnen wij hier niets aan doen en veranderen. Uiteraard staan wij er flexibel in en 
wedstrijdturnsters zijn daarom welkom om een deel van het weekend te komen. De financiële bijdrage 
wordt daarop aangepast. 
 
Zaterdag 2 april a.s. zijn er wedstrijden in Amersfoort en DOS is daar gastvereniging. Dit houdt in dat wij 
met een team van vrijwilligers zorgdragen voor het reilen en zeilen van deze wedstrijddag. Denk aan 
bemensing catering, kassa, “speaker” etc. Gelukkig hebben zich vrijwilligers gemeld en gaan we er met 
elkaar een gezellig dag van maken en natuurlijk gaan wij de turnsters van DOS extra aanmoedigen tijdens 
hun eerste wedstrijd. 
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Terugblik online ouderavond 
 
Op dinsdagavond 15 februari jl. hielden wij onze eerste online ouderavond. Samen met de drie 
train(st)ers Miranda, Les en Sanne heeft het bestuur ca. 30 ouders bijgepraat over onze vereniging. Met 
behulp van filmpjes uit de lessen/trainingen hebben wij kunnen laten zien hoe een les in elkaar zit, wat 
onze leden (jullie kinderen) doen in de les en hoe een kind kan doorgroeien. 
Het was voor velen een inspirerende avond en wij hoopten hiermee ook de betrokkenheid tussen 
ouders en vereniging te creëren wat volgens ons wel gelukt is. 
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
juni 2022.  
 
 

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

Wedstrijden 2021-2022 
 
Het schema wedstrijdseizoen wordt continue up to date 
gehouden 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.  

Paaseitjesactie 
 
Voor het eerst hebben we een paaseitjesactie georganiseerd en dat liep boven verwachting erg goed. 
We hebben bijna 1000 zakjes paaseitjes verkocht en dat heeft een (netto) bedrag van 
€ 1.100,-- opgeleverd. Hiermee kunnen we weer investeringen doen voor onze vereniging. 
Wij bedanken alle (ver)kopers voor hun inzet en Annet, Les en Hendri voor de uitvoering van deze 
actie! De meeste zakjes zijn verkocht door Les van der Wal (80 zakjes), Noor Onstenk eindigde op een 
mooie 2e plaats (61 zakjes) en Moïse van der Vlerk werd 3e (60 zakjes). Deze drie prijswinnaars zijn in 
het zonnetje gezet en hebben iets lekkers gekregen                                                    

            Les               Noor              Moïse          


