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EXTRA NIEUWSBRIEF 
September 2022  

Groot turnevenement weekend van 13 t/m 15 januari 2023 

 

Beste leden, ouders/verzorgers, 

Na twee succesvol georganiseerde turnweekenden in 2017 en 2019 zijn wij door de KNGU benaderd 
om in het nieuwe seizoen wederom een landelijke wedstrijd te organiseren. Dit zullen landelijke 
kwalificaties zijn voor de turnsters uit de 2e en 3e divisie. De kans is groot dat een aantal van onze 
eigen turnsters uit de A-selectie dat weekend in actie komen maar daarnaast  zullen vanuit alle delen 
van het land turnsters uit de hoogste divisies met hun familieleden naar Vianen (Sportcentrum 
Helsdingen) afreizen. Een mooie reclame voor DOS maar ook voor onze gemeente Vijfheerenlanden.  

Maar….. wij kunnen als organisatiecommissie dit niet alleen! Wij hebben jouw/uw hulp hierbij 
nodig!!! Laten we er met elkaar een fantastisch weekend van maken en DOS weer op de (regionale – 
en landelijke) kaart zetten. Wij zijn er ons van bewust dat er in dat weekend ook nog wedstrijden zijn 
in het district en rayon maar geef je vooral op zodat we je misschien een (dag)deel van dat weekend 
kunnen inplannen. In deze extra nieuwsbrief lezen jullie wie en wat we nodig hebben. Wij rekenen 
op jullie! 
 

De organisatiecommissie: 
Hendri Oost-Vos  Erik Oost 
Jeff van Snippenberg  Monique Huiveneers 
Les van der Wal   Alexandra Landman 
 

WIE??????     

Tijdens het weekend hebben we heel veel vrijwilligers nodig. We begrijpen dat je wellicht niet een 
heel weekend beschikbaar bent maar dat is niet erg. Het is fijn als we met velen kunnen rouleren wat 
taken betreft. Hieronder staat een overzicht van taken/functies met een korte uitleg. Zie jij een 
bepaalde taak helemaal zitten, past het bij jou en vind je het leuk om deel uit te maken van dit 
evenement? Vul het formulier in via https://forms.gle/sYSUA4yTjVmcWEEeA  om je keuze kenbaar te 
maken. Mochten we teveel aanmeldingen voor een bepaalde functie/taak hebben, dan zal de 
organisatiecommissie in samenspraak met de KNGU én de opgegeven vrijwilliger daar een keuze in 
maken en/of kijken naar een andere taak. 

Inrichten en opruimen zaal  Op vrijdagavond 13 januari 2023 (18.30 uur) moet de zaal 
      in Helsdingen volledig ingericht worden met toestellen en  
     overige attributen. Op zondagmiddag 15 januari 2023 (ca.  
     17.00 uur) zal dit allemaal opgeruimd moeten worden.  
     Hiervoor hebben we 15-20 personen nodig. 
 
Kassa     Bij de entree toegangsbewijzen verkopen 
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Kaartcontroleur   Checken bij de ingang van de zaal of toeschouwers betaald 
       hebben (deze taak is nog onder voorbehoud) 
 
Geluidscommissie   Zorgdragen voor geluidsinstallatie en de bediening ervan 
     o.a. voor vloermuziek turnsters. 
       Geluidstechnici is altijd aanwezig in de wedstrijdhal. 

Coördinator Ceremonie  Draagt o.a. zorg voor (i.s.m. de coördinator) 
       * uitleg looproutes aan de groepen 
       * coördineert uitreiking herinneringen aan deelnemers 
       * klaarleggen medailles en bloemen  

Baancommissaris   Draagt o.a. zorg voor: 
       * ondersteuning technische man KNGU bij verplaatsing  
        toestellen 
      * algehele technische ondersteuning / “manusje van alles” 
                                                                       Baancommissaris is continue in de zaal aanwezig. 

Catering jury/vrijwilligers  Is onderdeel van een cateringteam en zal zich bezighouden 
     met verzorgen en rondbrengen van koffie/thee/fris  
     
Coördinator groepskinderen  Draagt o.a. zorg voor: 
      * begeleiding groepskinderen; instructies geven, verzorgt 
          eten en drinken voor deze kinderen en beantwoordt vragen 
 

Groepskinderen    Kinderen vanaf ca. 13 jaar die deelneemsters/turnsters  
     begeleiden naar eerste toestel en bij toestellen  
     tijdwaarneming (klokken) doen. 
       Vlaggendragers 
     Vlaggen bij de vloer 
 
Thuisbakkers    Wie wil er cake, cupcakes, koeken of andere lekkernijen 
     bakken voor juryleden/wedstrijdleiding/train(st)ers en 
     onze eigen vrijwilligers? 
     We kunnen niet genoeg hebben dat weekend!  
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WAT?????? 
 
Om dit evenement ook financieel te doen slagen zoeken wij sponsoren. Bedrijven kunnen ons 
financieel steunen. Zij krijgen dan 2 gratis toegangskaarten en de mogelijkheid een vlag/bord op te 
hangen met bedrijfsnaam erop. Ook zal het bedrijfslogo een jaar op onze website getoond worden. 
Maar……. bedrijven kunnen ook  materiële zaken sponsoren. Hieronder een opsomming van 
benodigdheden. Kent u iemand of heeft u zelf een bedrijf die hierin iets kan betekenen? Laat het ons 
dan weten via info@dosvianen.nl of vul in via https://forms.gle/sYSUA4yTjVmcWEEeA .  

 
-> Aankleding van de zaal met (grote) planten 
-> Bloemen voor de podiumwinnaars 
->  Fruit voor juryleden 
-> Snoep/koeken/koffie/broodjes 
-> Leuk aandenken voor de deelnemers 
-> Presentje voor juryleden 
 
 
Laten we als “kleine” vereniging met elkaar laten zien waar we groot in zijn! 
Wij willen jullie daarom vragen mee te werken aan dit evenement.  Vul voor 31 oktober a.s.  het 
formulier in en geef aan wat je dit weekend zou willen doen! 
https://forms.gle/sYSUA4yTjVmcWEEeA  

Laten we er samen iets moois van maken! 

Voor vragen kunnen jullie terecht bij één van de leden van de organisatiecommissie of mail naar 
info@dosvianen.nl. 

 

 

De organisatiecommissie 

 
 

 

 

 


