
 
 
 
 
   Jaarverslag 2017 van de secretaris 

 
Dit jaar werd er een mijlpaal behaald in ons ledenaantal, in oktober mochten wij het 250ste lid 
inschrijven. Hieruit mogen we concluderen dat DOS ook in 2017 een voorspoedig jaar heeft 
gehad. De groepen draaiden goed onder leiding van enthousiaste leiding en assistenten. In 
tegenstelling tot vele sportverenigingen in de regio mogen wij blij en dankbaar zijn met een 
voltallig bestuur! 
 
Bestuur 
 
In onze jaarvergadering van 2017 is Nathalie de Boer als Algemeen bestuurslid benoemd. 
Het is de bedoeling dat zij ingewerkt gaat worden als secretaris. Verder waren er geen 
wijzigingen in het bestuur. Hienke van Langevelde was nog voorzitter. Coen Swieb beheerde 
de penningen, Natasja Sterk, Lenneke Kalisvaart en Karin Franke als Algemeen 
bestuursleden, waarbij Lenneke de leiding vertegenwoordigde, en ondergetekende was 
secretaris. Het bestuur vergaderde acht keer. Naast de algemene bestuurszaken hield het 
bestuur zich bezig met het organiseren van een ouderbijeenkomst/gezinssport, een 
slotactiviteit voor alle leden, ouderbetrokkenheid en juryzaken. 
 
Lessen en leiding 
 
Bij de leiding en het aanbod van lessen waren er in 2017 niet veel veranderingen. 
Elfrieda Penders gaf leiding aan de Peuterpret. De Juniorgym werd gegeven door Silke 
Verhofstadt, die ook de G-Gym voor een besloten groep van Siloah gaf. Liesbeth van 
Langevelde gaf les aan groep 4/5 en 5/6. Lenneke Kalisvaart gaf groep 2/3/4 les, de 
Dreumespret en de Springgroep. Eline van Randeraad gaf les aan groep 6/7 en groep 8. De 
twee Freerunlessen werden weer gegeven door Glenn Kaas, die helaas na de zomer 
geblesseerd raakte. Zijn lessen werden door diverse Freeruntrainers van Parcour Disciplines 
overgenomen. Marijke gaf les aan twee groepen Selectie, en de Aspiranten. Zij stopte met 
de Gymfitlessen, gelukkig was Natascha Esseveld bereid om deze lessen over te nemen, zij 
was ook nog assistent-trainer bij de Selectiegroepen. Ook dit jaar waren er veel assistenten 
ter ondersteuning van de lessen.  
 
Wedstrijden 
 
In 2017 deden we mee met de volgende wedstrijden: 

• Onze jaarlijkse DOS-Clubdag was 18 februari in Sportcentrum de Kuil, met wedstrijden in 
diverse niveaus. De Spring- en Aspirantengroep deden in teamverband 
springwedstrijden. In totaal werden er 34 medailles uitgereikt. Er waren demo’s van de 
Freerungroepen en de Dreumes- en Peuterpret. De Juniorgymmers behaalden hun 
beweegdiploma. Laure van Leeuwen had de hoogste cijfers en werd clubkampioen. 

• Diverse divisiewedstrijden voor de Selectie o.a. op 8 april, 15 april en 6 mei. 

• Happy Gymnastics 20 mei: Samen met Heres, Reflex en OKK organiseerde DOS deze 

wedstrijden. Ook van gastvereniging AVGV uit Voorburg waren er deelnemers aanwezig. 
DOS behaalde 17 prijzen. 

• Springwedstrijden 11 november, niveau D/E. De wedstrijden werden in de Sporthoeve in 
Bodegraven gehouden en DOS was ook dit keer de vereniging, die samen met de KNGU 
de Springwedstrijden organiseerde. De teams behaalden 1 keer goud, 3 keer zilver en 3 
keer brons. 



• Turn en Fundag 12+ in Leiden, 5 turnsters van de Selectie deden hier aan mee. 
 

Activiteiten 
 

Ouderbijeenkomst/gezinssport op zaterdag 14 januari, ouders kregen informatie over het 
reilen en zeilen van de vereniging, daarna was er sport en spel voor het hele gezin. Er deden 
14 gezinnen mee. 
 
Op Goede Vrijdag 14 april mochten traditiegetrouw alle broertjes en zusjes meegymmen bij 
de Dreumes- en Peuterpret.  
 
Vrijdag 21 april heeft DOS meegewerkt aan de Koningsspelen. 
 
Dinsdag 6 juni hebben 9 mensen van DOS een reanimatiecursus gevolgd en met succes 
hun diploma gehaald. 
 

We deden op zaterdag 10 juni mee aan de Rabofietstocht, 24 fietsers hebben € 300,- bij 
elkaar gefietst! 
 
We hebben op donderdag 15 juni met de tumblingbaan bij de Zwemvierdaagse meegedaan. 
Enkele lessen werden buiten gegeven en kinderen konden na het zwemmen vrij 
tumblingbaan springen.  
 
Slotactiviteit op zaterdag 1 juli met 36 leden, vanwege de slechte weersvoorspelling werd de 
activiteit op het laatste moment verplaats van het Reeuwijks Hout naar Sportcentrum de Kuil. 
Hier was voor iedereen een gezellige spelochtend. 
 

Van vrijdag 22 september tot en met zondag 24 september zijn we met een 
recordaantal van 56 leden en leiding voor de negende keer op kamp geweest. We 
gingen naar dezelfde locatie als in 2016, namelijk de Zandkamp in Ermelo.  
 

Woensdagmiddag 29 november Sinterklaasfeest voor de Juniorgym en groep 2-3-4. 
 

Ook dit jaar waren er BRAVO-activiteiten, namelijk voor de Juniorgym met als thema 
Circusgym. 
  
Daarnaast waren er diverse activiteiten van onze Activiteitencommissie (zij zullen de 
activiteiten onder agendapunt 8 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 besloten en 
openbare 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. Jumbo Langerak sponsorde ons kamp, we mochten voor € 250,- 
boodschappen doen. We mochten Kwalitaria van René Nauta als nieuwe websitesponsor 
verwelkomen.  
 
Tot slot 
 

DOS is in ruim acht jaar gegroeid naar een grote vereniging. Dit kon alleen doordat we als 
bestuur, leiding en vrijwilligers de zaken goed op orde hadden. Er werd hard gewerkt en de 
sfeer binnen de vereniging was positief. We blijven op deze weg doorgaan en we kijken met 
veel dankbaarheid terug op een mooi verenigingsjaar! 
 

Caroline Zwaneveld, secretaris DOS 
April 2018 


