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De kerst komt er aan en daarna ook het einde van dit jaar. Hierbij de laatste 
Nieuwsbrief van 2020. Wij blikken terug op de afgelopen periode en er is natuurlijk ook 
weer nieuws in al onze vaste rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst. 

 
Van het bestuur 
 
Er is binnen het bestuur een hoop veranderd. Tijdens de digitale Algemene 
Ledenvergadering zijn de wisselingen in het bestuur kenbaar gemaakt. Lenneke heeft het 
voorzitterschap overgenomen van Hienke. Hienke blijft tot het einde van dit seizoen nog als 
algemeen bestuurslid. Natasja en 
Hans zijn gebleven en Aalke Marije 
en Jolanda hebben wij kunnen 
verwelkomen in ons bestuur. Zij 
zullen zich verderop in de nieuwsbrief 
voorstellen.  

Dat Corona ook gevolgen heeft voor 
onze vereniging zal jullie niet ontgaan 
zijn. Het jaarlijkse DOSkamp en de 
regionale springwedstrijden konden 
hierdoor niet doorgaan. Gelukkig kon 
er nog heel veel wel. Hierover lees je 
in deze nieuwsbrief meer.  

De feestdagen die nu voor de deur 
staan zullen ook anders zijn dan 
anders. Wij wensen iedereen toch 
hele mooie en zinvolle feestdagen en 
bovenal een gezond 2021.  

Hartelijke groet, 

Lenneke, Hans, Jolanda, Natasja, 
Aalke Marije en Hienke 

bestuur DOS 

  



 

Welkom Jolanda en Aalke Marije 

Jolanda en Aalke Marije zijn onze nieuwe bestuursleden. Zij stellen zich graag even voor. 

Jolanda Wildschut 

Mijn naam is Jolanda Wildschut, ik ben 38 jaar en getrouwd 
met Johan. Ik werk drie dagen als financieel medewerker 
bij LaBan Foods BV in Bodegraven. Samen met Johan heb 
ik drie kinderen: Amber, Esmée en Jochem. 

Amber en Esmée zitten al een paar jaar met veel plezier op 
turnen bij DOS. Door hen ben ik ook bij de vereniging 
betrokken geraakt. Een half jaar geleden werd er aan mij 
gevraagd of ik het zag zitten om deel te nemen aan het 
bestuur. 

Van het één kwam het ander, sinds kort ben ik secretaris in 
het bestuur van DOS. Het is nog een beetje wennen, maar 
het bevalt me tot nu toe goed. 

 

Aalke Marije Donker 

Als nieuweling in het bestuur is het leuk om mij voor te stellen.  
Ik ben Aalke Marije Donker, 36 jaar, opgegroeid in Zoetermeer. 
Wij wonen alweer 11 jaar in Bodegraven.  

Onze dochters turnen bij DOS. Het is mooi om te zien hoe ze 
genieten van de lessen met de trainers en de kinderen. Als 
ouder draag ik graag bij aan het werk van de vereniging.  

In het bestuur ben ik algemeen bestuurslid en verzorg ik verder 
de verslagen van de vergaderingen.  

Benader mij gerust als je vragen hebt. 

 
  



 

Van de penningmeester: Contributietarieven 2021 

DOS is een financieel gezonde vereniging. Dat komt door een stabiel aantal leden. Het 
aantal leden is in 2020 iets afgenomen. De belangrijkste oorzaak hiervan lijkt de COVID-19 
pandemie. De nieuwe aanwas van leden is mede daardoor beperkt. Natuurlijk stijgen de 
kosten wel mee. De vastgestelde begroting voor 2021 laat dan ook een negatief resultaat 
zien. Het bestuur heeft ervoor gekozen om het negatieve verwachte resultaat over 2021 ten 
laste van de reserves te brengen. Ook gaan we er vanuit dat het ledenaantal weer zal stijgen 
in de loop van 2021, waardoor het resultaat minder negatief wordt. Het bestuur heeft daarom 
besloten om ook voor 2021 de contributietarieven niet te wijzigen. 

De contributie wordt eind januari (en in september) automatisch van uw bankrekening 
geïncasseerd. Degene die de contributie nog zelf overmaken naar DOS krijgen nog wel een 
contributienota. Dit zijn een beperkt aantal leden en die zullen we benaderen met het verzoek 
om de contributie via automatische incasso te voldoen.  

Zoals u al in deze nieuwsbrief kunt lezen zit DOS vol plannen voor een sportief 2021. Door 
grote inzet van de vrijwilligers en omdat we natuurlijk ook letterlijk en figuurlijk “op de kleintjes 
letten” is DOS nog altijd een financieel gezonde vereniging.  

De contributietarieven voor  2021 zijn: 

Contributie Per half jaar Per jaar 

Dreumes-/peuterpret €   60,00 € 120,00 

Recreatie Jeugd   €   67,00 € 134,00 

Senioren 18+ €   73,50 € 147,00 

Recreatie Jeugd  + selectie (2,5 uur). € 130,00 € 260,00 

Recreatie Jeugd  + selectie (3 uur). € 154,00 € 308,00 

Parkour en freerunnen €   84,00 € 168,00 

   

Knipkaarten  Geldigheid 

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

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50. 

 

 

  



 

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. 

 

DOS in Coronatijd 

Wat was het fijn dat de afgelopen maanden het sporten voor bijna iedereen bij DOS door kon 
gaan. Sommige lessen moesten wat aangepast worden, maar het plezier werd er niet minder 
om.  

Wat heel erg jammer is, is dat vanaf half oktober de Dreumes- en Peuterpretlessen al stil 
liggen. Het was niet mogelijk om deze groepen door te laten gaan binnen de geldende 
maatregelen, op de manier waarop we gewend waren. Maar we zitten natuurlijk niet stil. In 
december hebben er 2 testlessen plaats gevonden, waarbij we hebben gekeken op welke 
manier we wel weer van start kunnen. Een plan ligt klaar en we hopen half januari deze 
lessen dan ook weer te kunnen herstarten. De leden van deze groepen krijgen hier in janauri, 
zodra we meer zicht hebben op de mogelijkheden, verder bericht over.  

Ook missen we de betrokkenheid van ouders. Doordat zij niet meer even kunnen binnen 
komen en op de tribune kunnen meekijken is het voor hen lastiger om een beeld te krijgen 
wat er in de lessen gedaan wordt. Daarom is alle leiding enthousiast aan de slag gegaan met 
beeldmateriaal om zo toch de ouders een indruk te geven van de lessen. Deze filmpjes en 
foto’s zijn eerder deze maand gedeeld in de betreffende groepen.  

We zijn trots op al onze leiding en vrijwilligers, die allemaal extra tijd en energie erin steken 
om zo de vereniging actief en levendig te houden!  

Heel jammer, maar noodzakelijk, worden alle lessen per direct gestopt ten minste tot 
en met 19 januari, i.v.m. de afgekondigde lockdown. Zodra we weer zicht hebben op 
het herstarten van de lessen krijgen jullie uiteraard bericht.  

 

 



 

Sport- en spelmiddag 3 oktober 2020 

Op zaterdag 3 oktober vond er een sport- en spelmiddag plaats bij DOS. Normaal zou dit 
weekend het kampweekend van DOS zijn. Door de coronamaatregelen kon het kamp dit jaar 
helaas niet doorgaan. Om de leden een leuk alternatief te bieden, werd er een sport- en 
spelmiddag georganiseerd door de voorbereidingsgroep van kamp. Ongeveer 60 kinderen 
hadden zich aangemeld voor deze gezellige middag in De Kuil!  

Er werd door alle kinderen fanatiek meegedaan met de verschillende spellen: 
bunkerverstoppertje, tennisballenbingo, levend memory, goudroof, paaltjesvoetbal en Crazy 
88. Natuurlijk is er ook op de tumblingbaan gesprongen en was er tijdens de pauze tijd voor 
een pakje drinken en wat lekkers.  

Het was een gezellige en sportieve middag! Volgend jaar hopen we weer op kamp te kunnen. 

 

  



 

Pietengym bij DOS 

Op woensdag 2 december was het zover: Pietengym bij 
DOS. De meiden van groep 2/3/4 en groep 4/5 hadden hier 
al weken naar uitgekeken en kwamen in de mooiste 
pietenpakjes naar de les.  

In de zaal was een pietenparcours uitgezet zodat alle 
meiden lekker konden springen, klimmen, klauteren, 
zwaaien en turnen.  

Tijdens de les kwamen er ook twee echte Pieten langs. Zij waren door Sinterklaas gestuurd 
om te oefenen met turnen. Twee uur lang hebben de Pieten hard hun best gedaan en 
volgens de meiden waren ze geslaagd voor het turndiploma!  

Natuurlijk hadden de Pieten ook nog wat lekkers meegenomen, na het snoepen was de les 
alweer voorbij. Zowel de kinderen, als de leiding hebben erg genoten. Tot volgend jaar! 

 
 

Verrast door Sinterklaas 

Dat Sinterklaas alles in de gaten heeft was wel weer duidelijk.  

Alle leiding en vrijwilligers werden verrast door een prachtig gedicht 
en een lekkere chocolade letter. 

Via deze weg willen we Sinterklaas dan ook heel hartelijk 
bedanken! 

  



 

Ik spring 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: Irene Notenboom. 

Hoi, ik ben Irene :) 

Ik ben 16 jaar en zit in de vijfde van het vwo. Ik zit al bijna 4 
jaar op turnen en ga er nog steeds elke week met veel plezier 
heen! Ik train maandag in de selectie en woensdag met de 
aspiranten.  

Ook assisteer ik bij de jongere kids en vind dat heel leuk om 
te doen. Het is altijd gezellig op de vereniging en er hangt 
een goede sfeer. We trainen veel maar lachen nog meer.  

Ik hoop dat ondanks corona toch de activiteiten zoals wedstrijden volgend jaar door kunnen 
gaan, ook al is het aangepast. Ik hoop dat ik nog lang bij DOS kan blijven trainen.  

Ik spring in de trampoline naar Christianne. 

Agenda 
 

Wanneer Wat 

Woensdag 16 december t/m maandag 19  januari Kerstvakantie, geen lessen 

Zaterdag 13 februari Onderlinge Wedstrijden?? 

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie, geen lessen 

Zaterdag 6 maart Districtswedstrijd (selectie) 

 
 
 

 

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.  
 


