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NIEUWSBRIEF 
JUNI 2022 

Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
Het seizoen loopt ten einde en we gaan binnenkort genieten van een welverdiende zomervakantie. 
Ook al is het door corona weer een ander seizoen geworden, we gaan opgewekt en vol vertrouwen 
kijken naar het nieuwe seizoen. In deze nieuwsbrief het laatste nieuws over onze vereniging.  
 
Wij wensen jullie veel leesplezier en alvast een fijne vakantie! 

Bestuur G.V. DOS Vianen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vanuit het bestuur 
 
Wij zijn blij te kunnen melden dat we een nieuwe voorzitter én penningmeester hebben. Het was 
niet makkelijk – mede door corona waarbij we elkaar nauwelijks zagen – om nieuwe bestuursleden te 
vinden. Mede door de digitale ouderavond heeft Keshia Echter zich gemeld voor de functie van 
voorzitter. Putri Pratiwi zag onze oproep op social media voor penningmeester en reageerde hierop. 
Beide nieuwe bestuursleden zullen de komende tijd op ad interim basis aan de slag gaan, ingewerkt 
worden en in de ALV van november 2022 officieel worden benoemd. Zij stellen zich hieronder aan 
jullie voor en wij wensen hen veel succes en plezier. 
 
“Mijn naam is Keshia Echter en als nieuwe voorzitter van het bestuur van DOS Vianen stel ik me graag 
even voor.  
Mijn dochter, Moïse van der Vlerk, zit sinds augustus ‘21 met heel veel plezier op turnen. Tijdens de 
online informatie avond op 15 februari kregen we met filmpjes uitleg over de sport en over de club, 
inclusief een oproep vanuit het bestuur waarop ik heb gereageerd. Omdat ik het belangrijk vind dat 
mijn dochter de komende jaren met hetzelfde plezier kan blijven turnen bij deze fijne, gezellige 
vereniging.  
Ik ben blij met het vertrouwen van het bestuur en kijk ernaar uit om er samen iets moois van te 
maken. Als moeder van twee jonge kinderen, een baan als privacy jurist en een partner die zzp’er is 
ben ook ik altijd druk, maar vele handen maken licht werk! Dus voel je vrij om ook jouw steentje bij te 
dragen! Denk je graag mee of ben je graag als eerste op de hoogte? Of steek je liever je handen uit de 
mouwen bij activiteiten? Neem dan gerust even contact op voor meer informatie!” 
 
“Mijn naam is Putri Pratiwi. Ik ben 36 jaar oud en woon samen met mijn man en twee kinderen in 
IJsselstein. Mijn dochter, Danesha turnt bij DOS sinds zomer vorig jaar. Oorspronkelijk kom ik uit 
Indonesië en inmiddels woon ik al 15 jaar in Nederland. Ik heb business school gestudeerd in 
Groningen.   
Een paar weken geleden zag ik een post op de social media van DOS dat ze op zoek zijn naar een 
nieuwe penningmeester. Ik dacht dat ik hiervoor iets kan betekenen met mijn ervaring in het verleden 
als boekhouder bij een IT bedrijf in Maleisië.  
Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan DOS als nieuwe penningmeester.” 
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DOS-Kamp 2022 “Op avontuur in het Land van DOS” 
 
In het weekend van 10 t/m 12 juni 2022 zijn wij met 60 jeugdleden op kamp geweest naar Loon op 
Zand. Het was door corona weer even geleden (2019) maar wat hebben wij weer een super weekend 
beleefd. Wil je weten hoe het was? Lees dan het uitgebreide verslag op www.dosvianen.nl en foto’s 
van het kamp zijn te zien én te bestellen op https://www.ramonoost.nl/foto-album/.  
En de nieuwe datum voor volgend jaar is ook al bekend: 15 t/m 17 september 2023! 
 

                                     
 

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 
 
Start seizoen: week van 22 t/m 27 augustus ‘22 

 
 
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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Landelijk turnweekend 14 en 15 januari 2023 
 
Was jij er ook bij in 2017 en 2019 toen wij in Sportcentrum Helsdingen een landelijk turnevenement 
organiseerden? Misschien moest je zelf turnen of heb je geholpen dat weekend? Het was een enorme 
happening en met elkaar hebben we toen een prachtig goed georganiseerd evenement neergezet. 
En dat gaat weer gebeuren……. Door de KNGU zijn wij, G.V. DOS Vianen, gevraagd om in het weekend van 
14 en 15 januari 2023 landelijke kwalificatiewedstrijden te organiseren in Sportcentrum Helsdingen. Wie 
er moeten turnen, dat is nog niet bekend. Het kunnen turnsters uit de 2e en/of 3e divisie zijn.  
Wij willen er weer een fantastisch weekend van maken maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij 
veel vrijwilligers voor nodig die dat weekend een handje willen helpen. Na de zomervakantie weten wij 
precies welke taken er zijn en zullen wij hierop terugkomen. Wij rekenen op jullie hulp zodat wij G.V. DOS 
Vianen weer positief kunnen uitlichten zowel regionaal als landelijk. 
 

                                           
 

Wedstrijdseizoen  
 
De turnsters van de A- en B-selectie hebben gelukkig toch nog één of meer wedstrijden mogen turnen en 
wij hopen dat we volgend seizoen een volledig wedstrijdprogramma hebben. Zodra we data weten wordt 
dit gemeld op onze website www.dosvianen.nl.  
Het is reeds eerder gemeld dat het Rayon Rivierenland (waar DOS in valt) ophoudt te bestaan wegens 
tekort aan vrijwilligers. Dit rayon is niet meer in staat om wedstrijden te organiseren voor het nieuwe 
seizoen. Dit betekent dat turnverenigingen uit dit rayon verdeeld zijn onder andere rayons. Voor onze 
vereniging zal dit Rayon Turnado zijn wat voor ons ook wennen zal zijn. Bestuursleden Annet en Hendri 
hebben de eerste jaarvergadering van dit Rayon al bijgewoond, kennisgemaakt en geluisterd naar de 
plannen voor komend seizoen.  
Voor ons was ook belangrijk te weten of er voor onze recreatieleden een wedstrijd (3/4-kamp) wordt 
georganiseerd. Niet in het nieuwe rayon maar wij hebben de toezegging dat wij met onze recreatieleden 
mogen deelnemen in het Rayon Vechtstreek. Dat is dus goed nieuws! 
Ook in het district Mid-West kampt men met tekort aan vrijwilligers zodat verenigingen volgend seizoen 
moeten helpen met de organisatie van de wedstrijden. De kans is dus groot dat wij een beroep op ouders 
moeten doen om er voor te zorgen dat onze turnsters deel kunnen nemen aan wedstrijden. 
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Terugblik Clubkampioenschappen 
 
Op zaterdag 14 mei 2022 werden de clubkampioenschappen voor de A- en B-selectiegroepen 
gehouden. In een zeer druk bezochte zaal werden door 65 turnsters hun oefeningen getoond aan het 
publiek en heerste er een gezellige sfeer. Foto’s van deze dag zijn te zien én te bestellen op 
https://www.ramonoost.nl/foto-album/.  

                                                                                               

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
september 2022.  
Wij wensen jullie allemaal een fijne, 
sportieve zomervakantie! 
 
Tot die tijd is het laatste nieuws te 
lezen op social media of de website 
www.dosvianen.nl.                                                 

 

 

Wedstrijdgelden 
 
Tijdens de ALV van 18 november jl. waarin besloten is alle 
wedstrijdgelden door te belasten aan de turnsters is de 
wens uitgesproken deze bedragen zo snel mogelijk na de 
wedstrijden te factureren. Helaas heeft de KNGU door 
omstandigheden (o.a. corona) een achterstand 
opgelopen waardoor wij niet inzichtelijk hadden om 
welke bedragen het exact gaat. Dit wordt deze week 
duidelijk en dan zullen wij alsnog de wedstrijdgelden via 
een betaalverzoek aan de ouders/turnsters in rekening 
brengen. Excuses voor het ongemak. 

 

 Ahoy 
 
Trots zijn wij op Nine Klazema (junior) en Sanne Oost (senior) uit de A-selectie die zich tijdens het NK in 
Waalwijk hadden gekwalificeerd voor (NK) toestelfinales in Ahoy te Rotterdam. Helaas liep Nine tijdens 
onze clubkampioenschappen een blessure op en kon zij helaas niet deelnemen aan dit speciale 
evenement. Sanne turnde uitstekende oefeningen en werd bij de senioren 2e divisie 5e (van Nederland) 
zowel op sprong als op vloer.          

                                                                                                                               


