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Deze nieuwsbrief verschijnt in een hele bizarre tijd. Vanwege de Corona-crisis staat 
het leven in veel landen op z’n kop. Ook in Nederland. Door alle zeer nodige 
maatregelen, leeft niemand zijn of haar leven meer zoals het was. Heel veel dingen 
liggen stil. Zo ook het sporten. Vanaf 13 maart wordt er ook bij DOS geen les meer 
gegeven. Helaas zal dit in ieder geval zo blijven tot en met de meivakantie. We hopen 
snel de zaal weer in te kunnen! Dat er geen lessen zijn, betekend niet dat er niets meer 
gebeurd bij DOS, bestuurlijke zaken lopen gewoon door! In deze Nieuwsbrief een 
terugblik op de onderlinge wedstrijden, vooruitkijken en natuurlijk ook het nieuws in 
alle vaste rubrieken.  
 
Van het bestuur 
 
DOS is een gezellige en dynamische vereniging, waar plezier in bewegen voorop staat. Met 
bestuur en leiding zorgen we er voor dat alles geregeld wordt om een gezonde vereniging te 
blijven, leuke en goede lessen te geven en andere activiteiten te organiseren. Bestuur en 
leiding werken daarin samen, op een gemoedelijke manier en korte lijntjes. Om het leuk te 
houden voor iedereen hebben we hier nog extra mensen voor nodig. In december hebben we 
al een oproep gedaan. Wat ontzettend fijn dat zich 3 ouders hebben aangeboden om ons te 
helpen!!! Het bestuur is echter nog niet compleet! Verderop in deze nieuwsbrief kan je lezen 
waar we nog mensen voor zoeken.  
 
De Algemene Leden Vergadering hebben we helaas moeten uitstellen. We hopen deze nog 
voor de zomervakantie te kunnen houden.  
 
Hoe we dit seizoen gaan afsluiten, kunnen we nog niet zeggen, maar we blijven aan het werk 
om DOS door te laten draaien. Op dit moment staan de Paasdagen voor de deur.  
Dagen waarop we ons mogen bezinnen en kunnen nadenken over het fundament van het 
christelijk geloof.  
We wensen iedereen heel zinvolle en mooie Paasdagen in deze bijzondere tijd.  
 
Hartelijke groet,  
 
Hienke, Hans, Lenneke,  
Natasja en Nathalie 
 
 
Bestuur DOS 
 
 
 
 



 
 
Terugblik Onderlinge Wedstrijden 
 
Zaterdag 15 februari hielden wij onze jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden in Sportcentrum de 
Kuil. Ongeveer 90 turnsters deden hun oefeningen op balk, brug, vloer en sprong. 

In ronde 1 deden de jongste turnsters mee. Voor velen was het hun eerste wedstrijd. Extra 
spannend dus. Het was mooi om te zien hoe iedereen haar best deed. Aan het einde van de 
ronde was er fungedeelte, waarna de prijsuitreiking volgde. 

Ronde 2 was voor de meisjes geboren in 2008 tot 2010. Ook hier werd keurig gewerkt en 
werden mooie oefeningen geturnd. Een deel van de selectiemeiden streden op eigen niveau 
mee in de ronde 2. Natuurlijk was ook hier een fungedeelte en prijsuitreiking. 

De dag eindigde met ronde 3. Hier turnden de aspiranten en selectiemeiden. Ook meiden 
van de springgroep hebben laten zien dat ze meer zijn dan alleen een springgroep. 

De hele dag was er een ontspannen en gezellig sfeer, wat bij DOS altijd voorop staat! 
We zijn blij met alle leiding, assistenten en vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt. Wij zijn trots op onze leden en we kijken terug op een zeer geslaagde en sportieve 
wedstrijddag! 

 

 
 



 

Financiën 
 
Natuurlijk heeft de situatie waar we nu in zitten, ten gevolge van de Corona-crisis ook 
financiële gevolgen, zowel voor ons als vereniging als voor u als lid en/of ouders.  
Het is voor ons nog niet te overzien welke kosten wij deze periode nog moeten maken. 
Daarvan zijn wij afhankelijk van bijvoorbeeld de gemeente en de KNGU. 
Wij houden uiteraard de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en komen zo nodig met 
passende maatregelen om een deel van de contributie te verrekenen.  
We houden u hiervan door middel van de nieuwsbrief en de website op de hoogte.  
 
 
Vele handen maken licht werk…… 
 
Voor alles wat er geregeld moet worden, de lessen die moeten draaien en de extra 
activiteiten hebben we extra handen nodig!  
 
We zoeken vrijwilligers voor de volgende taken: 

 algemeen bestuurslid, met interesse voor secretariële taken 
 algemeen bestuurslid, voor veel verschillende praktische zaken 
 pr & communicatie in kranten en op social media 
 juryleden (opleiding wordt gefaciliteerd en betaald) 
 organiseren van activiteiten voor freerunleden 
 organiseren van activiteiten (zoals kaascorso, bowlen, schaatsen, kamp etc.) 
 hulp bij organiseren slot-bbq 

Welke taak past bij jou? Laat ons weten wat je wilt doen of als je vragen hebt 
info@dosbodegraven.nl of spreek iemand van het bestuur aan.  
 
 
Dreumespret zoekt nieuwe leiding 
 
Vind jij het leuk om sportief en actief bezig te zijn met kleine kinderen en hun ouders? 
Dan is dit wat voor jou! 
 
Na 7 jaar met veel plezier te hebben lesgegeven ga ik na de  
zomervakantie stoppen met de Dreumespret. 
We zoeken iemand die deze lessen op de vrijdagmorgen van mij  
wil overnemen. Iemand die sportief is aangelegd en feeling heeft 
met jonge kinderen en met enthousiasme voor de groep kan staan.  
 
Je hebt hier geen diploma voor nodig. Natuurlijk wordt je ingewerkt  
en begeleid waar nodig. Er staat een vergoeding tegenover.  
 
Ken je of ben jij het die dit wil doen? of wil je meer weten?  
mail, app of bel! 06-27198727 / lennekekalisvaart@dosbodegraven.nl 



 

DOS Hoodies 
 
Sinds kort is het mogelijk een echte DOS-Hoodie aan te schaffen  
Wij bieden onze leden de mogelijkheid om een DOS-hoodie  
aan te schaffen. Dit is niet verplicht. 

De hoodie is donkerblauw en heeft achterop witte letters DOS.  
Optioneel kan de eigen naam op de borst gedrukt worden. 

Kosten: 

kindermaat: 18,15 euro 

volwassenmaat: 21,78 euro 

beschikbare kindermaten: 116 - 128 - 140 - 152 - 164  

beschikbare volwassenmaten: S - M - L - XL - XXL 

optioneel eigen naam links op de borst: 3 euro extra 

verzendkosten: 7,50 euro (afhalen in Alphen a/d Rijn is in overleg ook mogelijk) 

De hoodie is te bestellen via info@kameleontextieldruk.nl 
Vermeld dat het gaat om een hoodie van gymnastiekvereniging DOS Bodegraven. Geef 
daarbij je naam, adres en maat door. Vermeld ook of je wel of geen naam op de borst wil. 
Heb je nog vragen hierover, mail dan naar info@dosbodegraven.nl 
 
Voor diegene die de Hoodie al besteld heeft: Ze liggen voor jullie klaar! Zodra de lessen weer 
starten zullen we deze uitdelen.  
 
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: Christine Dijs. 
 
Hoi ik ben Christine!  
 
Ik ben 15 jaar en zit al op turnen sinds groep 5.  
Ik zit nu in mijn vierde jaar van VWO en hoop hierna  
een baan in de zorg te krijgen. Ik train op woensdag bij  
de aspiranten. Ik heb altijd heel erg genoten van DOS  
en de leuke mensen die erbij horen. Ik heb vroeger  
ook geholpen bij de kleutergroep met Eva wat erg leuk  
was om te doen. DOS organiseert altijd super gezellige  
dingen, zoals kamp en de barbecue waarmee we ieder 
jaar het seizoen afsluiten. Ik vind het altijd erg leuk om 
hier aan deel te nemen. Ook de optocht is ieder jaar weer heel gezellig! Ik spring in de 
trampoline naar Mathanja, omdat zij samen met mij en Eva vanaf het begin op turnen zit en 
we het altijd erg gezellig met haar hebben!  



 

Agenda 2020 
 

Wanneer Wat 

Tot de meivakantie Geen lessen 

Maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020 April/ meivakantie, geen lessen 

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei Hemelvaartsdag, geen lessen 

Maandag 1 juni Pinksteren, geen lessen 

Maandag 13 juli t/m vrijdag 28 augustus Zomervakantie, geen lessen 

 
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. 
 
 
 

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 of leiding, ook 
hun gegevens vindt u op de website. Maar u kunt ook mailen: 
info@dosbodegraven.nl.  
 


