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Na de zomervakantie konden we gelukkig weer van start in de zaal. Nog met wat kleine 
aanpassingen, maar we kunnen onze sport weer goed beoefenen. We hopen dat jullie 
allemaal weer goed gestart zijn met school, studie of werk en weer veel zin hebben in 
het nieuwe seizoen. Via deze nieuwsbrief willen we jullie weer op de hoogte brengen 
van diverse zaken die spelen binnen de vereniging.  
 
Van het bestuur 
 
Met nieuwe energie zijn we het seizoen weer gestart. Er was een hoop te regelen, met de 
extra regels en maatregelen rondom corona en de fouten die de verhuurder had gemaakt bij 
de toezegging van uren. Gelukkig hebben we het met leiding en bestuur weer voor elkaar 
gekregen alles goed te regelen en jullie te informeren.  
We zijn blij dat alle groepen weer voorzien zijn van enthousiaste leiding en we weer in de 
zaal mogen sporten.  
 
In deze nieuwsbrief kunnen jullie onder andere lezen over de compensatieregeling betreft de 
contributie in de maanden dat er geen of minder les was. Ook is er nieuws over de Algemene 
Leden Vergadering en over een actie voor fitte ouders! 
 
We hopen dat jullie allemaal fit en gezond  
blijven komende tijd. Sporten helpt daarbij!  
Met elkaar hebben we er zin in om er weer  
een mooi seizoen van te maken! 
 
Mochten er vragen zijn na het lezen van  
deze nieuwsbrief, laat het dan weten via  
info@dosbodegraven.nl 
 
Hartelijke groet  
 
Hienke, Hans, Natasja, Jolanda en Lenneke 
 
Bestuur DOS 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actie voor fitte ouders! 
 
Aan de start van het nieuwe seizoen willen we nog meer mensen laten bewegen! Daarom 
een speciale actie:  

Voor alle ouders van onze leden 
4x gratis sporten op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur 

 
Jullie zijn van harte welkom om mee te komen doen bij de gymfitgroep. Een groep vol 
gezelligheid, conditie- en krachttraining en spel. Deze actie loopt tot 1 december.  
Heb je interesse of vragen? Meld je aan bij nataschaesseveld@dosbodegraven.nl  
 
 
Compensatie les uitval 
 
In eerdere nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat we druk bezig zijn om de contributie te 
compenseren vanwege het niet doorgaan van de lessen in de coronaperiode.  We hebben 
recent bericht gehad dat een deel van de zaalhuur is kwijtgescholden. De zaalhuur en de 
vergoeding van de leidinggevenden zijn onze grootste kostenposten. De compensatie per 
ledengroep is: 

 
 
Wil je gebruik maken van de compensatie, stuur dan een e-mail naar de 
penningmeester:  hansvanderhoek@dosbodegraven.nl 
Graag onder vermelding van de naam en de geboortedatum van het DOSlid. In de loop van 
oktober zullen we de compensatie dan verstrekken.  
Als je geen gebruik maakt van de compensatie, hoef je geen actie te ondernemen en willen 
we je op voorhand bedanken voor je steun. 
 
 
 
 
 
 
 

Groep
Bedrag 

in euro's
Dreumes / Peuters 35,00        
Jeugd 22,50        
Gym fit 25,00        
Selectie 2,5 uur 45,00        
Selectie 3 uur 55,00        
Freerunnen 35,00        
Freerunnen 2 uur ! 70,00        
Springgroep -            



 

Sponsorkliks 
 
Het is voor veel leden nog geen automatisme om aankopen bij een webwinkel via 
sponsorkliks op onze website www.dosbodegraven.nl te doen. Dat is jammer, want 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. Dus graag al uw aankopen 
voortaan via Sponsorkliks.              
Niet alleen voor DOS-leden, maar ook familie, vrienden en buren kunnen hier gebruik van 
maken. 
 
Corona maatregelen 
 
Helaas is het nog steeds noodzakelijk om maatregelen en richtlijnen op te stellen i.v.m. het 
coronavirus. Met elkaar zijn we er verantwoordelijk voor om deze na te leven en de situatie 
zo veilig mogelijk te houden. Om deze reden willen we jullie nogmaals wijzen op de regels 
die wij hebben opgesteld vanuit de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF en Optisport.  
We hebben deze wat aangepast, nu we beter zicht hebben hoe alles verloopt.  
 

 De basisregels zijn uiteraard van toepassing 
 De ingang van de sporthal is bij het zwembad. Ouders kunnen de kinderen tot de hal 

brengen, de kinderen kunnen dan zelf de sporthal in en naar de kleedkamer. (Hierbij 
maken we een uitzondering voor de jongste en/of nieuwe leden, die het nog spannend 
vinden om alleen naar binnen te gaan).  

 Ouders mogen kijken op de tribune, houdt hierbij wel 1,5 meter afstand van elkaar.   
 De kleedkamers zijn weer open voor de leden tot 18 jaar.  
 Tijdens de lessen hoeft er geen 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.  
 Leden van 18 jaar en ouder moeten voor en na de les wel 1,5 meter afstand houden. 

 
Een uitgebreid overzicht van alle maatregelen staat op onze website.  
 
 
Tweede hands turnpakjes 
 
Nu we een jaartje nieuwe turnpakjes hebben, komen er ook tweede hands turnpakjes in 
omloop. Deze zijn nog van prima kwaliteit en goed door te verkopen. Je kunt voor vraag en 
aanbod naar onze besloten facebookpagina. Plaats hierop een berichtje of je een 
pakje/broekje aanbied of juist zoekt en welke maat. Onderling kan er dan contact opgenomen 
worden om de rest te regelen. Ben je nog geen lid van deze groep op facebook? Ga op 
facebook naar gymnastiekvereniging DOS Bodegraven en stuur een verzoek.  
 
 
 



 

Algemene Leden Vergadering 
 
Op dinsdag 27 oktober om 20.00 uur houden wij onze jaarlijkse ALV. Als bestuur achten wij 
het in deze periode van corona niet wenselijk om hiervoor bij elkaar te komen. De ALV zal 
deze keer digitaal gebeuren via ZOOM. Deze vergadering is bedoeld voor alle leden en 
ouders / verzorgers van onze leden en ereleden. Via deze weg nodigen we jullie van harte uit 
om hierbij digitaal aanwezig zijn. 
Dit kan door je aan te melden voor 26 oktober via info@dosbodegraven.nl  
Na aanmelding krijg je een mail met vergaderstukken en een link om deel te kunnen nemen.  
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
Agenda ALV 

1. Welkom en opening  
2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2019. 
3. Bestuurszaken. 
4. Jaarverslag van de secretaris over 2019. 
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2019 + begroting 2020. 
6. Verslag van de kascontrolecommissie. 
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
 
 
3 oktober sport- en spelmiddag 
 
Helaas kan DOSkamp dit jaar niet doorgaan, maar niet getreurd! Voor volgend jaar staat de 
datum alweer gepland: 1-2-3 oktober. Dit jaar wordt er als alternatief een sport- en 
spelmiddag georganiseerd voor alle jeugdleden vanaf groep 4. Alle leden in die doelgroep 
hebben daar een brief over meegekregen. Opgeven kan tot 31 september. Heb je hier 
vragen over? mail naar marijezwaneveld@dosbodegraven.nl  
 
 
Agenda 
 

Wanneer Wat 

3 oktober Sport- en spelmiddag jeugdleden 

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober Herfstvakantie, geen lessen 

27 oktober Algemene Leden Vergadering 

7 november Springwedstrijden C niveau 

14 november Springwedstrijden D en E niveau 

 



 

 
 

 

Contact 
Informatie over de lesuren, contributie, laatste nieuws en foto’s vind je op de website: 
www.dosbodegraven.nl.  
Met vragen en/of opmerkingen kun je altijd terecht bij de bestuursleden of leiding, ook 
hun gegevens vind je op de website. Maar je kunt ook mailen: 
info@dosbodegraven.nl.  
 


