
 

juli 2021 | nr. 46 
 

 
 

De periode met weinig mogelijkheden ligt achter ons. Wat was het fijn om weer (bijna) 
normaal onze lessen te kunnen geven. We hopen dat al onze leden weer met veel 
plezier aan de lessen hebben deelgenomen! Nu ligt de vakantie voor ons. In deze 
nieuwsbrief kijken we terug, maar kijken we vooral vooruit naar het nieuwe seizoen!  

Van het bestuur 
 
Wat voelde het goed om al onze leden weer terug te zien en weer volle groepen te hebben. 
Daarnaast hebben we ook heel wat nieuwe leden mogen verwelkomen nu we weer in de 
zaal kunnen lesgeven. Als bestuur hielden we alle versoepelingen goed in de gaten en 
bewogen we mee met de mogelijkheden.  

Binnen het bestuur hebben wat wisselingen plaatsgevonden. Hienke van Langevelde is na 
12 jaar gestopt. Hierover verderop in de nieuwsbrief meer. Jennifer Kuijpers is het bestuur 
komen versterken. Zij is geen onbekende binnen DOS. Al jaren actief lid, assistent, jurylid en 
sinds een jaar ook leiding van de aspiranten. We zijn heel blij dat Jennifer het bestuur komt 
versterken met al haar ervaring!  

Nu we weer binnen sporten, valt het extra op hoe warm het in de zaal is. De 
temperatuurregeling in de zalen is al jaren een probleem. Hierover hebben we contact met 
Optisport. Zij hebben op hun beurt weer contact met de gemeente. We denken actief mee in 
een structurele oplossing, zodat het klimaat verbeterd wordt om optimaal te kunnen sporten.  

Daarnaast zijn we als bestuur steeds weer bezig om een goed sportklimaat neer te zetten. In 
dit geval niet de temperatuur, maar een klimaat van sportplezier en veiligheid voor onze 
leden. Onderdelen daarvan zijn het 1x in de vijf jaar aanvragen van een VOG van onze 
leiding, een 4-ogen principe en een vertrouwenspersoon. Een uitgebreide versie van ons 
Veilig Sport Klimaat is te vinden op onze website.  

We kijken vooruit naar het nieuwe seizoen. Het nieuwe lesrooster (onder voorbehoud) en 
groepsindeling vind je als bijlage bij deze nieuwsbrief.  

Tot slot wensen we jullie allen een hele fijne 
zomervakantie en hopen iedereen na de zomervakantie 
weer te zien!  

Hartelijke groet,  

Natasja, Aalke-Marije, Jolanda, Hans, William, Jennifer en Lenneke 

bestuur DOS  



 

Hienke blikt terug 

Hienke v. Langevelde, heeft na 12 jaar voorzitterschap afscheid genomen van het 
bestuur. Ze schrijft zelf over hoe zij haar jaren bij DOS heeft beleefd.  

DOS heeft een Christelijke identiteit, onderling respect speelt een grote rol. Naast plezier 
hebben in het sporten. Hier geldt echt: meedoen is belangrijker dan winnen. Van alles wat ik 
meemaakte als bestuurslid ben ik het meest trots op de spontane en goede sfeer binnen 
DOS! En op de goede samenwerking tussen leiding en bestuur. 

Wat ik ook belangrijk vind, is dat er door goede leiding aan de groepen les wordt 
gegeven. Soms keek ik bij het geven van lessen en dan was ik trots op de manier 
waarop werd les gegeven.  

Het succes van DOS hangt ook af van de inzet van de ouders van jonge sporters. Zij laten 
zich inzetten bij allerlei activiteiten. We kunnen niet zonder deze hulp! Hulde aan de ouders! 

En dan de inzet van leiding en bestuur. Er moet veel worden geregeld. We doen alles echt 
samen. Ik heb dan ook veel geleerd in die 12 jaar. Voor mij was de gezellige sfeer en de 
mentaliteit van samen de schouders er onder zetten heel belangrijk! Daardoor kon ik het ook 
zo’n periode volhouden en daar wil ik iedereen van de leiding en het bestuur heel erg voor 
bedanken!  

Ik stop dus niet omdat ik er 
genoeg van heb, maar omdat ik 
het tijd vind voor een nieuw 
“jasje”. Dat jasje past Lenneke 
als gegoten en ik ben dus heel 
blij dat zij het stokje overneemt. 
Zij is zeer geschikt dit te doen. 
Ik geef het in vol vertrouwen 
aan haar over. Samen met de 
andere bestuursleden heeft ze 
mijn volle vertrouwen.  

Het ga jullie allen zeer goed! 

Hienke van Langevelde  

 

  



 

Ben jij ons nieuwe bestuurslid?  

Natasja Sterk heeft aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Na 5 jaar is het tijd voor 
een opvolger. We zoeken iemand die betrokken wil zijn bij de vereniging en mee wil denken 
met alles wat er speelt. Als specifieke taken zoeken we iemand die zich vooral wil richten op 
praktische zaken rond lief&leed, catering en bijvoorbeeld kleding. 

Dat wil niet zeggen dat alle taken zelf uitgevoerd moeten worden, maar vooral gericht op 
aansturing en mogelijk zoeken van mensen die dit willen doen. Het bestuur komt ongeveer 
elke 6 weken bij elkaar voor een vergadering. De sfeer in het bestuur is heel gemoedelijk en 
gezellig. We zijn echt een team samen met de leiding.  
We werken laagdrempelig en met korte lijntjes.  

Heb je interesse of wil je meer weten? mail of bel gerust 
info@dosbodegraven.nl of 06-27198727 (Lenneke) 

Van de penningmeester 

Het was een bijzonder half jaar, wat ook financiële gevolgen heeft gehad. 

Over het eerste halfjaar hebben we nog geen contributie geïncasseerd. Dat vonden we als 
bestuur ook reëel. Omdat we nu weer kunnen gymmen en freerunnen is een berekening 
gemaakt van de contributies over het 1e halfjaar. Deze hoogte van het bedrag is mede 
afhankelijk van het aantal buitenlessen en/of online lessen die het afgelopen half jaar zijn 
gegeven.  

Een aantal vaste kosten lopen gewoon door. Die moeten we gewoon betalen voor onze 
leden. Een andere grote kostenpost is de kosten voor de zaalhuur. Daarvan is nog niet 
duidelijk welk deel er gecompenseerd wordt. We hebben een aantal aannames gedaan en 
zijn tot de volgende contributietarieven gekomen over het 1e halfjaar 2021. 

Groep Contributie 1e halfjaar 2021 

Jeugd 4 t/m 17 jaar € 37,50 

Gym-fit € 40,00 

Freerunnen € 45,00 

Freerunnen, 2 uur € 65,00 

Selectie, 3 uur € 57,50 

Selectie 2,5 uur € 52,50 

Peuter- en Dreumespret € 12,50 

 

We streven ernaar om de contributies eind juli te incasseren. 
 



 

Terugblik ALV 

Ook deze keer was de jaarlijkse ALV weer digitaal. Met 17 personen op het scherm hebben 
we de officiële stukken besproken. Ook namen we afscheid van Hienke van Langevelde als 
bestuurslid en konden we William de Wit en Jennifer Kuijpers zonder bezwaren welkom 
heten binnen het bestuur.  

We konden de conclusie trekken dat we er als vereniging financieel goed voor staan en dat 
we ondanks alle gevolgen van corona nog een actieve en betrokken vereniging zijn. 

 

Nieuwe seizoen 

Het nieuwe rooster is onder voorbehoud bekend! We moeten nog officieel goedkeurig 
krijgen over de ingehuurde uren. Kleine wijzigingen zijn nog mogelijk. Het rooster en de 
groepsindeling wordt als bijlage met deze nieuwsbrief meegestuurd.  
De groepsindeling voor de Dreumespret en Peuterpret worden eind augustus 
gecommuniceerd via de leiding 
Met vragen of opmerkingen kunnen jullie natuurlijk terecht via info@dosbodegraven.nl 

De lessen starten weer op 30 augustus 2021. 
De week ervoor zullen we jullie op de hoogte stellen van het definitieve lesrooster en 
eventuele aanpassingen die nog gelden i.v.m. corona.  

 
 
Kaascorso 9 september 2021 

Ook dit jaar doen we weer met het jaarlijkse 
kaascorso. Dit is op 9 september 2021. 
We hopen natuurlijk dat er veel leden mee 
lopen! De jongste kinderen (vanaf groep 2-3-
4) mogen mee op de kar. Reserveren jullie 
de datum alvast in de agenda!  

Hulp om de kar te versieren kunnen we altijd 
gebruiken! Vind je het leuk om hieraan mee 
te werken? Laat dit dan weten via 
info@dosbodegraven.nl.  

 

 

 



 

DOSkamp 1-2-3 oktober 2021 

 

Bosspel, tumblingbaan, hilarische spellen, kampvuur, levend stratego…..dat klinkt 
als…….DOSkamp!!! 

Ook dit jaar hopen we weer op kamp te gaan. Dit is uiteraard nog wel afhankelijk van de 
corona-maatregelen die tegen die tijd nog van toepassing zijn, maar de vooruitzichten zijn 
goed!  

Van vrijdag 1 oktober t/m zondag 3 oktober gaan we weer naar Kampeerboerderij de 
Zandkamp in Ermelo.  

De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en ook nu worden er weer leuke spellen 
bedacht! 

Het kamp is voor jeugdleden vanaf groep 4 van de turngroepen. De kosten zijn € 35,- per 
persoon. Er is eventueel ook gelegenheid om op zaterdagavond naar huis te gaan. Na de 
vakantie worden de aanmeldingsformulieren uitgedeeld. We hopen dat er heel veel leden 
meegaan! 

Noteren jullie de datum alvast in de agenda?  

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: Annelijn Kalisvaart. 

Heyy, ik ben Annelijn! 

Ik ben 12 jaar en zit in het eerste VWO. Ik zit al 11 jaar bij 
DOS. Ik train bij de selectie op maandag 2 uurtjes en op 
woensdag 1 uurtje bij de aspiranten. Ook help ik op 
donderdag bij groep 5/6. Ik vind de sfeer bij DOS echt heel 
fijn!  

Van het kamp kan ik ook altijd enorm van genieten! Ook 
vind ik alle activiteiten die DOS organiseert heel erg leuk! 
Ik vond het buiten turnen wel leuk, maar binnen turnen 
blijft natuurlijk wel leuker ondanks de warmte. 

Ik spring de trampoline door naar Joy! Omdat sinds zij op 
turnen zit, zijn we al vriendinnen!  



 

Wil jij wat extra’s verdienen voor je vereniging?  
Dat kan zonder dat het jou iets kost met 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. 

In juni zijn er twee transacties geweest, 
heel simpel door via de site van DOS door 
te klikken naar bol.com. Doe jij het ook 
volgende keer? Dan verdienen we een extra zakcentje! 

p.s. er wordt verder geen informatie gedeeld over wie en wat er is gekocht. 

 
Agenda 

Wanneer Wat 

15 juli Laatste freerunlessen 

12 juli tot en met 29 augustus 2021 Zomervakantie 

30 augustus 2021 Start lessen 

9 september 2021 Geen les: Optocht najaarsmarkt 

1 tot en met 3 oktober 2021 Kamp voor turnleden 

 

 

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.  


