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NIEUWSBRIEF 
SEPTEMBER 2022 

Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2022-2023. 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 een goede vakantie heeft gehad en dat we weer met elkaar kunnen gaan 
genieten van de lessen, wedstrijden en activiteiten binnen onze vereniging. 
 
In de vakantieperiode is achter de schermen gewerkt aan onze vernieuwde website (met dank aan 
Hendri en Ramon Oost) en zijn er ook weer vele aanvragen voor proeflessen binnengekomen. 
Dat is goed nieuws! 
 
Goede berichten dus ten aanzien van het aantal leden! Toch kampt onze vereniging nog steeds met 
vacatures. Wij zijn dringend op zoek naar een bestuurslid die de rol van secretaris op zich neemt. De 
huidige secretaris neemt namelijk afscheid in de komende ALV en zou daarom vόόr haar aftreden het 
stokje (warm) willen overdragen. Wil je meer weten over deze functie vraag dit dan aan een van de 
bestuursleden of stuur een mailtje. 
Daarnaast willen wij ook komend seizoen activiteiten organiseren maar daar hebben we een 
volledige activiteitencommissie voor nodig. Wil je helpen met het organiseren van een activiteit meld 
je dan aan via info@dosvianen.nl. Een lid van een activiteitencommissie hoeft niet bij alle activiteiten 
betrokken te zijn. Als elk persoon een activiteit onder zijn/haar hoede neemt dan kunnen we er een 
mooi jaar van maken voor onze leden. 
Laten we als “kleine” vereniging met elkaar laten zien waar we groot in zijn! 

 
 
Wij wensen iedereen alvast een mooi seizoen toe! 
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AGENDA 
12 oktober 2022 – GEEN LES!! (paardenmarkt) 
28 oktober 2022 – DOS-Gymfeest  
17 november 2022 – ALV DOS Vianen 
15-17 september 2023 – DOS-kamp 
 
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.                                                     

                                                          

Jaarlijkse gymfeest 
 
Traditiegetrouw organiseren wij in de herfstvakantie het Gymfeest voor kinderen vanaf 3 jaar in 
Sportcentrum Heldingen te Vianen. Dit is voor leden én niet-leden. 
Dit jaar wordt het Gymfeest gehouden op vrijdag 28 oktober a.s. van 13.00-15.15 uur. 
Heb je zin om lekker te gymmen in de herfstvakantie? Neem gerust je 
vriendjes/vriendinnetjes/neefjes/nichtjes mee en maak er een gezellige middag van! 
                                

 Archief: Gymfeest 2021 
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Algemene Ledenvergadering 
 
Op donderdag 17 november a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Sportcentrum 
Helsdingen te Vianen. Tijdens deze vergadering nemen we afscheid van enkele bestuursleden.  
Geïnteresseerden in een bestuursfunctie kunnen zich melden via info@dosvianen.nl.  
Alle leden krijgen nog een uitnodiging voor deze vergadering maar noteer de datum alvast in de agenda!  
 

Wedstrijdgelden         
 
Om deel te nemen aan wedstrijden moeten er wedstrijdgelden worden betaald. Bij inschrijving voor  een 
wedstrijd wordt dit door de KNGU bij DOS geïncasseerd en conform afspraak doorbelast aan de 
betreffende turnster(s). 

Vanuit onze financiële mailbox facturatie@dosvianen.nl wordt een betaalverzoek gestuurd waarmee de 
wedstrijdgelden kunnen worden overgemaakt. In principe is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk. 
 

Wedstrijdseizoen (organisatie en juryleden) 
 
Het is al vaker door ons aangegeven dat wij als vereniging ingezet kunnen gaan worden om te helpen bij 
het organiseren van wedstrijden. Dit komt mede doordat er in de regio en het district van de KNGU ook 
een tekort aan vrijwilligers is. Wij zijn als vereniging verplicht om dit op ons te nemen. Doen wij dit niet dan 
mogen onze turnsters niet meedoen aan de wedstrijden of buiten mededinging. Dit willen we absoluut zien 
te voorkomen. 
 
Wij rekenen dan ook op jullie inzet en medewerking. Zodra wij aangewezen worden en er een datum 
bekend is zullen wij dit communiceren. In eerste instantie naar de ouders van de turnsters die dan in actie 
komen. Met elkaar kunnen we er dan voor zorgen dat de wedstrijd door kan gaan! 
 
Onze selectiegroepen breiden steeds verder uit en dat betekent ook dat wij per wedstrijd verplicht zijn 
meer juryleden aan te leveren. Binnen onze vereniging beschikken wij nog maar over twee juryleden en dat 
is echt te weinig om komende wedstrijdseizoenen door te komen. Als wij niet voldoende juryleden hebben 
kunnen onze turnsters niet deelnemen aan wedstrijden. Wie wil er een jurycursus volgen en zich gaan 
inzetten bij wedstrijden? Mail naar info@dosvianen.nl bij interesse of vragen. 
https://dutchgymnastics.nl/trainers-en-coaches/juryzaken/jury-worden/turnen-dames 
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 Landelijk turnweekend 

 
Was jij er bij in 2017 en/of 2019 toen wij in Sportcentrum Helsdingen een landelijk turnevenement 
organiseerden? 
Dat gaat weer gebeuren en wel in het weekend van 13 t/m 15 januari 2023! 
 
Door de KNGU zijn wij gevraagd of we dit weer willen doen en dat is een goed teken. Om een goed 
georganiseerd turnevenement neer te zetten hebben wij vele vrijwilligers nodig. In de extra  
(bijgevoegde) nieuwsbrief staat meer informatie over dit weekend en welke vrijwilligers wij nodig 
hebben. Lees dit rustig even door en dan hopen we dat we vele aanmeldingen krijgen zodat wij er 
een fantastisch evenement van kunnen maken. 
 
Was je er voorgaande keren niet bij? Hieronder zie je hoe Sportcentrum Heldingen er dan uit ziet. 

                   Archief 2017 
                                                                                              

Woensdag 12 oktober geen les! 
 
Traditiegetrouw vervallen de lessen op de dag van de jaarlijkse Paardenmarkt in Vianen. 
Wij wensen iedereen veel plezier met de festiviteiten in Vianen                                                                                             
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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 de afgelopen jaren 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.   

 
De ouder- en kindgym wordt gegeven op vrijdagmorgen van 09.30-10.30 uur en aansluitend is de 
peutergym van 10.30-11.30 uur. 

 

                                       

Kleedkamers Zwanengat 
 
Hierbij het verzoek aan ouders om niet of zo min mogelijk aanwezig te zijn in de kleedkamers. Mocht uw 
kind het spannend vinden, probeer dan toch even te wachten in het halletje of buiten. 

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. 
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Grote ClubActie 
 
Sinds zaterdag 24 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 en 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! 
                                                                                              

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in 
december 2022.  
 
 

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

 

Wedstrijden 2022-2023 
 
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.  
werk of 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.  
 

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. 
 


