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De feestdagen staan voor de deur en het jaar 2016 loopt ten einde, tijd voor een 
laatste Nieuwsbrief. Het afgelopen kwartaal waren er diverse activiteiten. In deze 
Nieuwsbrief een terugblik op de Springwedstrijden, Sinterklaasviering en nieuws 
in alle vaste rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur 
 

Op 27 oktober jl. is Juf Eline bevallen van een dochter, met de naam Marit. 
Moeder en kind maken het prima en wij wensen Eline, Alan en Marit veel 
geluk voor de toekomst. Wij bedanken Marieke Redegeld en Robin van 
Schaik die de lessen van Eline met veel enthousiasme overnamen. 

 
Dit najaar was het vijf jaar geleden dat Hanneke van 
Rijn en Rosalie Minnaard de Activiteiten-commissie 
zijn gestart. Een mooi moment om hier even bij stil te 
staan en ze hartelijk te bedanken voor hun inzet van 
de afgelopen jaren. Zij hebben veel leuke activiteiten 
georganiseerd en ze zijn binnen DOS niet meer weg 
te denken. Inmiddels is Eva Penders alweer enige tijd 
bij de commissie en staan er weer heel wat nieuwe 
activiteiten in de planning.  
 

 
In het decembernummer van het KNGU magazine 
Gymsport.nl staat een mooi artikel over onze 
vereniging. De redactie heeft een interview gedaan 
met drie bestuursleden. Het verhaal is voorzien van 
vele foto’s en geeft heel goed de sfeer en het 
enthousiasme van de vereniging weer. De titel van 
het artikel verwoordt in één zin de DOS-cultuur: 
‘Gezelligheid en respect voorop’. We zijn trots op 
zulke positieve publiciteit! U kunt het hele artikel 
lezen op onze website. 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar is er een leuke activiteit voor het hele gezin, namelijk op 
zaterdag 14 januari 2017 het DOS event ‘Gezinssport’. Deze bijeenkomst is voor alle 
gezinnen met een DOS lid tot en met 15 jaar. Ouders en kinderen gaan samen sporten en wij 
maken van de gelegenheid gebruik om iets te vertellen over het reilen en zeilen van de 
vereniging. We hopen op deze sportieve manier de betrokkenheid van de ouders bij onze 
vereniging te vergroten. Tevens stellen wij onze vertrouwenspersoon Rosalie Minnaard voor. 
Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging in uw brievenbus. 
 

Wij wensen iedereen goede feestdagen en een voorspoedig en sportief 2017! 
Caroline Zwaneveld 



 

 G-gym Siloah krijgt vervolg 
 
 Op woensdagmiddag wordt er G-gym gegeven in samenwerking met zorginstelling Siloah. 

Een groep van ongeveer 15 volwassenen gymt met veel plezier onder leiding van Silke met 
hulp van assistenten Lyanne en Manon. Iedereen is erg enthousiast over deze les en na een 
positieve evaluatie is besloten om de rest van dit seizoen door te gaan met de lessen. 

 
 Tien prijzen voor DOS bij Springwedstrijden 
  
 Zaterdag 12 november jl. heeft DOS meegedaan met vijf teams aan de regionale 

Springwedstrijden. De wedstrijden werden in de Sporthoeve in Bodegraven gehouden en 
DOS was dit keer de vereniging, die samen met de KNGU de Springwedstrijden organiseerde. 

  
 ’s Ochtends streden er twee teams in niveau E om de prijzen. Het was een spannende 

competitie en zij behaalden twee keer brons, één keer zilver en één keer goud. ‘s Middags 
kwamen er drie teams niveau D in actie en zij wonnen twee keer brons en vier keer goud! Een 
mooie prestatie van alle DOS-teams! We kijken terug op een leuke, sportieve dag. Dank aan 
de vele vrijwilligers die er waren om deze dag goed te laten verlopen! 

 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Fotocollage Sinterklaasfeest 
 

 
 Ook bij DOS werd er dit jaar volop Sinterklaas gevierd. Op woensdagmiddag 30 november 

voor groep 2, 3, 4 en vrijdagochtend 2 december voor de dreumesen en peuters. Het was een 

groot feest, met veel zwarte pieten, pietengym, cadeautjes en volop lekkers. Iedereen van 

klein tot groot heeft enorm van deze Sinterklaasfeesten genoten!  
 



 

 Activiteitencommissie 
 
De feestmaand is alweer volop begonnen en ook de Activiteitencommissie heeft iets te vieren. 
In oktober bestonden wij namelijk vijf jaar! Op vrijdagavond 25 november hebben we met 11 
jeugdleden cupcakes versierd. Marijke wist iedereen uit te leggen hoe we de mooiste 
cupcakes konden maken en er werden zelfs echte marsepeinen roosjes gemaakt. Alles zag er 
erg lekker uit en het was een hele geslaagde avond! 
 
In het nieuwe jaar gaan we direct sportief van start, op vrijdag 6 januari gaan we met de 
Aspiranten en Springgroep namelijk naar Jumpsquare in Nieuwegein. Jumpsquare is een 
groot indoor trampolinepark, de manier om de kerstkilo’s er vanaf te sporten. Je kunt je nog 
opgeven tot en met 2 januari via activiteitencommissie@dosbodegraven.nl. 
 
NB: In de brief over Jumpsquare zijn wij per ongeluk vergeten de kosten te vermelden, onze 
excuses! De kosten voor deze activiteit bedragen € 10,- per persoon. 
 
Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 

 

 
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 
en niet alleen voor DOS-leden, maar ook familie, vrienden en buren kunnen hier gebruik van 
maken. Dit kwartaal hadden we € 11,66 als opbrengst, alle leden hartelijk dank!  
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Van de penningmeester 
 
Contributies 2017 
 
DOS is een financieel gezonde vereniging en naar verwachting zal de ledengroei bij alle 
lessoorten voldoende zijn om de kostenstijgingen te compenseren. Het bestuur heeft 
daarom besloten om ook voor 2017 de contributietarieven niet te wijzigen. Dit is voor 
het vierde jaar op rij dat de contributietarieven gelijk kunnen blijven. In januari 2017 
ontvangt u weer de contributienota voor het nieuwe sportjaar. 
 
De contributietarieven voor 2017 zijn:   Per halfjaar  Per jaar 
 

Kinderen 4 tot en met 6 jaar     €   54,00  € 108,00 

Recreatie Jeugd  7 tot 18 jaar     €   66,00  € 132,00 

Senioren 18+       €   73,50  € 147,00 

Recreatie Jeugd  + selectie (2,5 uur).    € 129,00  € 258,00 

Recreatie Jeugd  + selectie (3 uur).    € 153,00  € 306,00 

Parkour en Freerunnen      €   84,00  € 168,00 

 
Knipkaarten: 

Dreumes/Peuterpret    ( 8 keer gymmen)   €   25,00 3 maanden geldig 

Springgroep                (10 keer gymmen)   €   30,00 4 maanden geldig 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50. 

 
Ik wens jullie fijne kerstdagen en veel sportplezier toe in 2017. 
 
Coen Swieb 

 
 
Agenda 2016 - 2017 
 

Wanneer Wat 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie, geen lessen 

Maandag 9 januari 2017 Start lessen nieuwe jaar 

Vrijdag 6 januari 2017 AC Jumpsquare 

Zaterdag 14 januari 2017 DOS Event Gezinssport 

Zaterdag 18 februari 2017 DOS Clubdag 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 Voorjaarsvakantie, geen lessen 

 
 



 

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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