
 
 
 
 
   Jaarverslag 2016 van de secretaris 

 
We kijken terug op een voorspoedig en mooi verenigingsjaar. Voor het vierde jaar op rij was 
er sprake van ledengroei. De groepen draaiden goed onder leiding van enthousiaste leiding 
en assistenten. Er werd veel werk verzet, want een grotere vereniging vraagt meer aandacht 
van bestuur en leiding. Gelukkig hebben we steeds voldoende verenigingsmensen die zich 
willen inzetten voor DOS. 
 
Bestuur 
 
In onze jaarvergadering van 2016 hebben we afscheid genomen van Menno Schaap. 
Natasja Sterk is als Algemeen bestuurslid benoemd. We zijn dankbaar dat er weer nieuwe 
mensen zijn die ons bestuur willen versterken. Verder waren er geen wijzigingen in het 
bestuur. Hienke van Langevelde was nog voorzitter. Coen Swieb beheerde de penningen, 
Lenneke Kalisvaart en Karin Franke als Algemeen bestuursleden, waarbij Lenneke de leiding 
vertegenwoordigde, en ondergetekende was secretaris. Verder werd de onderlinge 
taakverdeling opnieuw bekeken en waar nodig gewijzigd. Het bestuur vergaderde zeven 
keer. Naast de algemene bestuurszaken waren dit jaar belangrijke speerpunten: 
ouderbetrokkenheid, aanstelling vertrouwenspersoon Rosalie Minnaard en daarmee de 
afronding van een Veilig Sportklimaat, feedbacklessen voor de leiding, verandering G-gym, 
organisatie van Happy Gymnastics en een slotactiviteit voor de hele vereniging.  
 
Lessen en leiding 
 
Tot de zomer werden de lessen gegeven zoals ze in seizoen 2015/2016 gestart waren. Na 
de zomer gingen Marijke en Eline met zwangerschapsverlof en moesten er veel lessen 
opgevangen worden. Gelukkig kwamen wij in contact met Natascha Esseveld die graag bij 
DOS les wilde geven. Zij werd assistent-trainer van de selectiegroepen en heeft die lessen 
tijdens het verlof van Marijke overgenomen. De lessen van Eline groep 6/7 en 7/8 werden 
door Marieke Redegeld en Robin van Schaik overgenomen. In september beviel Marijke van 
Nora en in oktober beviel Eline van Marit. Het was fijn dat deze periode flexibel werd 
opgevangen door de andere leiding en het bestuur waardeerde deze extra inzet. 
 
Op een paar wijzigingen na werden de andere lessen nog door dezelfde leiding gegeven. 
Elfrieda Penders gaf leiding aan de Peuterpret. Helaas moest zij vanwege haar werk 
afscheid nemen van de Kleutergym. De Kleutergym veranderde in Juniorgym en werd 
vervolgens gegeven door Silke Verhofstadt. Silke startte met G-Gym voor een besloten 
groep van Siloah. Liesbeth van Langevelde gaf na de zomer les aan groep 4/5 en 5/6. 
Lenneke Kalisvaart ging groep 2/3/4 lesgeven en nam afscheid van de Aspirantengroep die 
Marijke les ging geven. Verder gaf zij les aan inmiddels twee volle groepen Dreumespret en 
samen met Eline de Springgroep. De twee Freerunlessen werden weer gegeven door Glenn 
Kaas. De Gymfitlessen werden samengevoegd tot één lesuur met Marijke nog steeds als 
leiding. Ook dit jaar waren er veel assistenten ter ondersteuning van de lessen. Jennifer 
Kuijpers, Eva Penders en Joanne Dijkman deden met goed gevolg de opleiding 
Gymnastiekleider niveau 2. Alle lessen werden gegeven in Sportcentrum de Kuil. 
 
Wedstrijden 
 
In 2016 deden we mee met de volgende wedstrijden: 



• Onze jaarlijkse DOS Clubdag was 13 februari in Sportcentrum de Kuil, met wedstrijden in 
diverse niveaus. De Spring- en Aspirantengroep deden in teamverband 
springwedstrijden. Er waren demo’s van de Freerungroepen en de Dreumes- en 
Peuterpret. De kleuters behaalden hun beweegdiploma. Davine de Vrij had de hoogste 
cijfers en werd clubkampioen. 

• Turn en Fundag 26 maart, hieraan deden 12 selectieleden mee, goed voor 2 eerste en 1 
derde prijs. 

• Happy Gymnastics 21 mei: Samen met Heres, Reflex en OKK organiseerde DOS deze 

wedstrijden. Ook van gastvereniging AVGV uit Voorburg waren er deelnemers aanwezig. 
DOS behaalde 14 prijzen. 

• Springwedstrijden 12 november, niveau D/E. De wedstrijden werden in de Sporthoeve in 
Bodegraven gehouden en DOS was dit keer de vereniging, die samen met de KNGU de 
Springwedstrijden organiseerde. De teams behaalden 5 keer goud, 1 keer zilver en 4 
keer brons. 
 

Activiteiten 
 

Op Goede Vrijdag 25 maart was er een leuke paasactiviteit voor de Dreumes- en Peuterpret. 
Traditiegetrouw mochten alle broertjes en zusjes meegymmen.  
 

We deden op zaterdag 11 juni mee aan de Rabofietstocht, er werd € 125,- bij elkaar gefietst! 
 

Op zaterdag 27 augustus 2016 is DOS sportief het nieuwe seizoen gestart met een 
Bootcamp in de Reeuwijkse Hout. Deze startactiviteit was voor alle leden. 32 leden hebben 
enthousiast meegedaan. 
  
Van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober zijn er 35 leden en 15 leiding 
voor de achtste keer op kamp geweest. Dit keer was het thema ‘In de jungle’. We 
gingen naar dezelfde locatie als in 2015, namelijk de Zandkamp in Ermelo.  
 

30 november Sinterklaasfeest voor groep 2-3-4. 
 

Ook dit jaar waren er BRAVO-activiteiten, namelijk Acrogym, Juniorgym en 
Freerunnen. 
  
Daarnaast waren er diverse activiteiten van onze Activiteitencommissie, die dit jaar 5 
jaar bestond. (zij zullen de activiteiten onder agendapunt 9 zelf toelichten) 
 

Communicatiemiddelen en sponsoring 
 
De digitale nieuwsbrief verscheen dit jaar weer vier keer. Er werden diverse keren 
nieuwsberichten en foto’s naar de plaatselijke media gestuurd en op onze eigen 
facebookpagina geplaatst. We probeerden onze website weer zo up to date mogelijk te 
houden. 
Via de website konden leden ons nog steeds sponsoren via sponsorkliks. De spaaractie van 
Jumbo Langerak werd op 17 september afgesloten. DOS ontving het mooie bedrag van ruim 
500 euro. 
 
Tot slot 
 

We mogen concluderen dat DOS een bloeiende en actieve vereniging is. We blijven ons best 
doen om professionele lessen te geven en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Dit kunnen wij 
als bestuur en leiding niet alleen, we zullen vaker een beroep moeten doen op ouders en 
vrijwilligers. Maar omdat wij veel echte DOS-mensen om ons heen hebben staan, kijken wij 
met vertrouwen naar de toekomst. 
 

Caroline Zwaneveld, secretaris DOS 
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