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 Jaarverslag G.V. DOS Vianen 2021 /2022 

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

Het ledenaantal dit jaar zit evenals vorig jaar 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 
 
 
Vanaf augustus startten alle lessen weer en kon er in de herfstvakantie weer als vanouds een 
gymfeest gehouden worden. Hieraan deden zo’n 220 kinderen mee.  
 
De Grote clubactie is niet meer weg te denken binnen onze vereniging. De verkoop start half 
september en loopt tot eind november. Veel leden hebben weer loten verkocht en haalden 
met elkaar het mooie bedrag op van € 3180,00 voor onze vereniging. 
 
Terwijl iedereen weer enthousiast aan het sporten was, kwam eind november het bericht 
dat er na 17.00 uur niet meer gesport mocht worden. Door aanpassingen in het rooster werd 
er gezorgd dat toch alle leden de mogelijkheid hadden om te komen trainen, maar niet voor 
lang. Een maand later kwam het bericht dat alle sportverenigingen moesten sluiten i.v.m. de 
coronamaatregels. 
 
In november werd de Algemene Ledenvergadering gehouden en dat moest ook deze  keer 
online. Bij gebrek aan een voorzitter zat bestuurslid Hendri Oost-Vos deze vergadering voor. 
Tijdens deze vergadering mochten we Anne-Wil van der Molen officieel welkom heten als 
bestuurslid. Zowel Priscilla van Breukelen,  Hendri Oost als Annet Willigenburg hebben 
aangegeven te willen stoppen. Aangezien er geen kandidaten kwamen, zullen zij tijdelijk hun 
werkzaamheden voor DOS voortzetten  
 
Voorzitter  :  vacant 
Penningmeester :  Priscilla van Breukelen 
Secretaris   :  Annet Willigenburg 
Alg. bestuurslid :  Hendri Oost-Vos 
Alg. bestuurslid : Minette Boer (gestopt in feb 2022) 
Alg. bestuurslid : Anne-Wil van der Molen 
     
Half januari 2022 mochten de sportzalen weer open en werden de trainingen hervat en 
werden ook voor een aantal turnsters de wedstrijden voortgezet.  
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In februari jl. werd er voor het eerst een digitale ouderavond gehouden. In samenwerking 
met de trainers heeft het bestuur ca. 30 ouders bijgepraat over onze vereniging. Met behulp 
van filmpjes uit de lessen/trainingen konden ouders zien hoe een les in elkaar zit, wat onze 
leden doen in de les en hoe een kind kan doorgroeien.  
 
Binnen het bestuur ontstond het plan om een paaseitjes-actie te houden. In korte tijd werd 
deze actie uitgezet en het bleek  een enorm succes. Iedereen van jong tot oud verkocht en 
kocht paaseitjes, waardoor er wel 1000 zakjes met eitjes moesten worden gevuld en zijn 
verkocht. Dit leverde een winst van € 1100,00 op. Hiervan zullen  nieuwe materialen gekocht 
worden. 
 
Vervolgens werd er door vele jongeren uitgekeken naar het DOS kamp in juni. Eindelijk kon 
er weer door zo’n 60 kinderen en vele vrijwilligers een feestje gebouwd worden tijdens het: 
Op avontuur in het land van DOS. Op een nieuwe locatie heeft iedereen genoten van het 
weer samen op kamp zijn. 
 
Goed nieuws kwam er doordat Keshia Echter bereid bleek de taak van voorzitter op zich te 
nemen. Ook Putri Pratiwi liet weten de taak van onze huidige penningmeester te willen 
overnemen. Tijdens de eerst volgende ledenvergadering zullen zij officieel bevestigd 
worden.  
Hiermee worden er 2 openstaande vacatures gevuld, maar staan er nog een aantal open, 
zowel binnen het bestuur, maar ook binnen onze lesuren  en qua juryleden. 
 
 
 
Bestuur G.V. DOS Vianen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


