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In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de activiteiten van de afgelopen periode en we 

blikken vooruit. Zo leest u een verslag van de Jeugddag, een uitnodiging voor de ALV 

en nieuws over de jubileumshow. 

 

Van het bestuur  
 

Vol trots kijken wij terug op de sponsorloop van zaterdag 1 februari. Wat een inzet van leden, 
leiding en vrijwilligers, en wat een mooi eindbedrag, namelijk: € 2.213,77! Van dit geld kunnen 
we twee saltogordels en nog wat bijbehorende materialen kopen. De SBAB zorgt voor de 
bevestiging in de sportzalen, waar we erg blij mee zijn! We hopen hier binnenkort gebruik van 
te kunnen maken. Nogmaals iedereen bedankt! 
 

In april zijn we gestart met dreumespret op vrijdagochtend van 9:30 - 10:15 uur. Dreumespret 
is voor peuters van 1 jaar t/m 2½ jaar. Het is eigenlijk een voorloper van de peuterpret en 
heeft dezelfde opzet. (Groot)ouders of verzorgers gymmen samen een dreumes. De les wordt 
gegeven door Lenneke in Sportcentrum de Kuil en is een mooie uitbreiding op ons 
gymaanbod. 
 

Op 23 april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. U vindt verderop 
in deze nieuwsbrief de uitnodiging en agenda. Wij vinden het belangrijk dat leden en ouders 
meedenken en -praten met de vereniging. Zo ontvangen wij graag feedback op onze lessen 
en activiteiten. Daarom een extra oproep om deze vergadering bij te wonen. Na het officiële 
gedeelte is er een leuke activiteit van de Activiteitencommissie!  
 

Het seizoen is nog niet afgelopen, maar wij zijn al weer bezig met het rooster voor 2014 -
2015. Omdat het aantal leden nog steeds toeneemt, ziet dit er gunstig uit. Het biedt ons 
mogelijkheden om nieuwe lessen te ontwikkelen. In de volgende nieuwsbrief komen we hier 
uitgebreid op terug. 
 

Goede paasdagen gewenst en graag tot ziens in de gymzaal! 
Caroline Zwaneveld 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

Algemene Ledenvergadering 
 
Graag nodigen wij (ere)leden, ouders en/of verzorgers, leiding en donateurs uit om onze 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die gehouden wordt in 't Anker, 
Pastorieplein 2 in Bodegraven op 
 

Woensdag 23 april 2014 om 20:00 uur 
 

Agenda: 
1.   Welkom en opening. 
2.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2013. 
3.   Jaarverslag van de secretaris over 2013. 
4.   Jaarverslag van de penningmeester over 2013 + begroting 2014. 
5.   Verslag van de kascontrolecommissie. 
6.   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
7.   Bestuurszaken: geen aftredende bestuursleden; toelichting werkzaamheden. 
8.   Verslag Activiteitencommissie. 
9.   Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
10. Sluiting van het officiële gedeelte. 
 
Na het officiële gedeelte is er tijd voor een drankje en een verrassingsactiviteit van de 
Activiteitencommissie. 
 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2013 en overige vergaderstukken 
worden op de avond uitgereikt. Wanneer u deze stukken vooraf wilt inzien, kunt u deze 
opvragen bij de secretaris: info@dosbodegraven.nl of  617981. 
 

Ik spring in de trampoline naar….. 
 
In elke nieuwsbrief stelt een lid van de vereniging zich voor en vertelt wat hij of zij doet 
in het dagelijks leven. In deze nieuwsbrief: Eva Penders 
 
Hoi! Ik ben Eva Penders en ik ben 14,5 jaar oud. Ik zit in de 3e 
klas van het Kalsbeek College en ik doe gymnasium. Sinds ik 
1,5 jaar oud ben zit ik al op DOS. Ik turn nu 2 uur in de week. 
Naast turnen zit ik ook nog op jazzdans en streetdance. Ik dans 
ook 2 uur in de week. Mijn hobby’s zijn turnen, dansen, lezen, 
shoppen en afspreken met vriendinnen. De leukste toestellen 
bij turnen vind ik balk, sprong en de tumblingbaan. Verder heb 
ik één broer: Thomas. Ik hou super veel van dieren, maar ik heb 
geen huisdieren. Mijn lievelingskleur is roze.  
 
Ik spring in de trampoline naar Jennifer Kuijpers. 
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Wedstrijdverslag Jeugddag 22 maart 
 
Zaterdag 22 maart hebben we meegedaan met turnwedstrijden in Woubrugge. Deze 
jeugddag werd georganiseerd door vier verenigingen uit de regio, waaronder onze 
vereniging. Deze happening is vergelijkbaar met de Turn en Fundag van de KNGU. 
 
De wedstrijd was verdeeld in drie wedstrijdrondes, ingedeeld naar leeftijd en niveau. Voor 
DOS kwamen er ruim dertig leden in actie op de onderdelen: balk, vloer en sprong, en de 
jongens turnden nog het onderdeel ringen. Naast de wedstrijden was er een recreatie-
programma met dans, spel en springtoestellen. 
 
In ronde 1 behaalden Nicky Schouten, Lieke Stolwijk en Wendy Vermeulen goud, Sanne van 
Dijk zilver en Ans de Kruijf brons. In ronde 2 behaalde Ilse Jongenotter zilver en Laure van 
Leeuwen brons. In ronde 3 was er zilver voor Jamie Jongeneel. Een mooie prestatie op een 
leuke en sportieve dag! Helaas blesseerde Thirza Schilt zich, en daardoor moest haar been in 
het gips. We wensen haar een goed herstel toe. 
 
 

 

 



 

Bericht van de Activiteitencommissie 
 
Ook in deze nieuwsbrief weer een bericht van de Activiteitencommissie waarin we wat 
vertellen over de afgelopen activiteiten, de uitslag van de enquête en alvast een 
aankondiging van de eerstvolgende activiteit. 
 
Op 21 december zijn we met veertien leden naar het Univé Gymgala geweest. In het Topsport 
centrum Almere konden we genieten van een geweldige show. De show werd ondersteund 
door live muziek van een band en een kinderkoor uit België. De show was een spannend 
verhaal met verschillende acts van topsporters. De 
topsporters kwamen uit verschillende landen, zo was er 
een Duitse man op een BMX fiets die samen met 
tumblingbaanspringers uit Polen een geweldige act liet 
zien. Ook waren onze eigen Nederlandse topsporters 
aanwezig met een mooie act op hun eigen onderdeel. 
We hadden geweldige plaatsen waardoor we alles van 
heel dichtbij konden zien. Epke Zonderland deed zijn 
oefening op de rekstok precies voor onze neus. Het was 
een hele leuke avond!  
 
Op 24 januari vond een filmavond plaats voor leden van de springgroep/talentengroep. 
Tijdens deze gezellige avond hebben we met een klein groepje een film over turnen gekeken.  
 
Enquête 
Een tijdje geleden heeft u een mail ontvangen met daarin een link naar een enquête van de 
Activiteitencommissie. Wij zijn namelijk erg benieuwd wat jullie van de Activiteitencommissie 
vinden, nu we ruim 2,5 jaar bezig zijn. Drie en twintig leden, ouders en leiding hebben de 
enquête ingevuld! We zullen nu een aantal punten noemen die uit de enquête naar voren 
kwamen. De slotbarbecue van het jaar is de meest favoriete activiteit, dit is natuurlijk ook de 
meest brede activiteit. Er zijn twee activiteiten die eruit springen bij de vraag welke activiteiten 
absoluut niet mogen ontbreken, dit zijn de turnhal en de slotbarbecue. Bij beide activiteiten is 
deze populariteit ook zeker te zien in het aantal aanmeldingen. Ook kwam naar voren dat een 
aantal van jullie het leuk zou vinden om meer dan één keer per jaar naar de turnhal te gaan. 
Bij deze meteen goed nieuws voor de liefhebbers, verderop in dit stukje staat al informatie 
over de turnhal en ook de slotbarbecue zal in 2014 niet ontbreken. Een aantal personen wenst 
meer informatie voor een activiteit te krijgen. Verder zouden een aantal van jullie het leuk 
vinden als we een activiteit voor de jongere groepen of voor de jongens apart zouden 
organiseren. Ook zijn er een aantal leuke ideeën voor activiteiten ingevuld, bedankt hiervoor! 
Het is heel fijn om te lezen dat we uw/jullie hulp mogen inroepen als we dit nodig hebben. 
 
Al met al heel wat nieuwe input en informatie voor ons, we zullen dan ook zeker aan de slag 
gaan met de uitkomst van de enquête. Hierbij willen we iedereen bedanken voor het invullen 
van de enquête! Voor vragen over de enquête kunt u uiteraard één van ons aanschieten of 
mailen naar onderstaand mailadres. 



 

De eerstvolgende activiteit zal zijn op zaterdag 31 mei. We gaan dan met elkaar een middagje 
sporten in de turnhal in Woerden. De uitnodiging voor deze activiteit komt nog, maar schrijf 
deze datum vast in je agenda!! 
 
Als jij nog leuke ideeën voor een activiteit hebt, kun je altijd mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Tenslotte nog een klein verzoek. Wij krijgen vaak mails binnen met aanmeldingen voor 
activiteiten nadat de uiterste aanmelddatum is verstreken. Zouden jullie je in het vervolg op tijd 
(dus voor de uiterste datum) willen opgeven? Dit is voor het organiseren een stuk fijner, alvast 
bedankt! 
 
Hanneke en Rosalie 
 

Jubileumshow ‘DOS zet de wereld op z’n kop’ 
 
Op zaterdag 5 juli gaan we met elkaar een grote jubileumshow geven, met als thema ‘DOS 
zet de wereld op z’n kop’. Deze show is ter ere van het 105-jarig bestaan van DOS. Met deze 
jubileumshow willen we aan iedereen laten zien wat we kunnen. Op leuke muziek gaat iedere 
groep één of twee demonstraties geven. De komende weken zal er binnen de eigen les 
hiervoor geoefend worden. 
 
De show wordt gegeven in Sportcentrum de Kuil en begint om 14:00 uur. Van 10:00 - 12:00 
uur is er een generale repetitie voor iedereen behalve dreumesen, peuters en G-gymmers. 
 
Wij kunnen niet zonder jullie/uw hulp om deze dag tot een groot succes te maken en 
daarom hebben we nu al de volgende hulpvragen: 
 

 Wie heeft er vlaggen van landen die tijdens de show gebruikt kunnen worden? 

 Wie wil er helpen met het opbouwen/versieren van de zaal? 

 Wie wil er tijdens de generale en de show helpen? 

 Wie wil de show filmen en heeft hiervoor de apparatuur? 

 Wie wil er helpen bij het afbouwen na de show? 

 Wie weet waar we een grote hoeveelheid klapstoelen kunnen lenen (±  200 stuks)? 
 
Aanmelden kan via de leiding en/of Lenneke Kalisvaart, hier kun je ook terecht met andere 
vragen, suggesties en opmerkingen. 
Via e-mail: lennekekalisvaart@dosbodegraven.nl of tel: 614123. 
 
Wij zijn enthousiast en hopen dat jullie dit ook zijn, dan gaan we er met elkaar een geweldige 
jubileumshow van maken! 
 
Vast bedankt namens de jubileumshowcommissie. 
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Sponsorkliks 
 
Vergeet u onze sponsorkliks niet? U kunt ons gratis sponsoren via Sponsorkliks op onze 
website www.dosbodegraven.nl. Het unieke hiervan is dat wij een commissie ontvangen van 
uw aankopen via de webwinkel, terwijl u niets meer betaalt dan normaal. Meer dan honderd 
webwinkels zijn hierbij aangesloten, zoals Bol.com, Wehkamp, Blokker en Hema.  
 
Het eerste kwartaal van 2014 heeft ons € 32,14 aan commissie opgeleverd, dat is weer 
vergelijkbaar met twee uur zaalhuur! Met dank aan alle leden die hier aan bijgedragen 
hebben! 
 

Agenda 2013-2014 
 

Wanneer Wat 

Maandag 21 april 2e paasdag, geen lessen 

Woensdag 23 april Algemene Ledenvergadering 

Maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei Meivakantie, geen lessen, wel 
Springgroep 

Donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei Hemelvaart, geen lessen 

Zaterdag 31 mei AC-activiteit turnhal Woerden 

Maandag 9 juni 2e pinksterdag, geen lessen 

Zaterdag 5 juli Jubileumshow 

 
 
 

Contact 
Informatie over de lesuren, contributie, laatste nieuws en foto’s vindt u op de website: 
www.dosbodegraven.nl. Met vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de 
bestuursleden, ook hun gegevens vindt u op de website. Maar u kunt ook mailen: 
info@dosbodegraven.nl.  
 
Secretariaat: 
Caroline Zwaneveld, Dronenpark 14, 2411 HC Bodegraven, tel. 617981. 
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