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Wat is het fijn dat alle lessen weer lopen, dat er weer activiteiten en wedstrijden zijn. 
We genieten er met elkaar van, dat het weer zo lekker loopt en van al het enthousiasme 
van de leden. In deze nieuwsbrief kijken we terug op een aantal activiteiten en brengen 
we jullie op de hoogte van ander nieuws.  

 
Van het bestuur 
 
Nu alles weer lekker loopt, kunnen ook wij als bestuur ons weer meer bezighouden met waar 
het echt om gaat: ervoor zorgen dat er goed lesgegeven kan worden en dat we als 
vereniging er voor onze leden zijn. Fijn om alle leden weer actief bezig te zien en ook om 
ouders van onze leden weer te ontmoeten! 

Hans en Natasja gaan na een aantal jaren het bestuur verlaten. Van hen nemen we officieel 
afscheid tijdens de Algemene Leden Vergadering. William is afgelopen jaar ingewerkt door 
Hans en neemt het penningmeesterschap over van Hans. Voor Natasja zijn we nog steeds 
op zoek naar vervanging. Afgelopen jaar hebben we hiervoor rond de 20 mensen al 
benaderd, maar tot nu zonder resultaat. 

We zijn dus hard op zoek naar iemand die het bestuur wil versterken! Wil je DOS helpen? 
Lijkt het je leuk om mee te denken en ook praktisch bezig te zijn? Laat het weten, we kunnen 
je goed gebruiken.  

Laat je niet afschrikken door de titel 
‘bestuurslid’. Dat klinkt zo officieel en misschien 
te ingewikkeld. Het is vooral gezellig met elkaar 
aan een leuke vereniging werken en steeds 
blijven verbeteren. We hebben jou heel hard 
nodig!! 

We wensen je veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 

Hartelijke groet, 

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

bestuur DOS 

  



 

Algemene Ledenvergadering 

Op dinsdag 19 april 2022 om 20.00 uur houden 
wij onze jaarlijkse Algemene Leden vergadering 
(ALV). 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 aanwezig te zijn. 
 
Locatie: Het Anker, Pastorieplein 2 (naast de 
dorpskerk) 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
Agenda ALV 

1. Welkom en opening 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2021 
3. Bestuurszaken 
4. Wijzigen statuten 
5. Jaarverslag van de secretaris over 2021 
6. Jaarverslag van de penningmeester over 2021 + begroting 2022 
7. Verslag van de kascontrolecommissie 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

 

De statuten van DOS zullen worden gewijzigd om te voldoen aan de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, 
onverantwoordelijk financieel beheer en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te 
voorkomen. Daarnaast dateren de statuten van DOS uit 1999 en voorzien niet in de 
mogelijkheden die we hebben in het huidige digitale tijdperk. Dat is voor het bestuur ook 
reden om de statuten te wijzigen.  

Mocht u voorafgaand aan de vergadering de notulen van de vorige vergadering of de 
wijzigingen van de statuten willen inzien, dan kunt u contact opnemen met William de Wit 
(williamdewit@dosbodegraven.nl). 

 

  



 

DOS Clubdag 

Eindelijk kon het weer, na 2 jaar: Een echte DOS-
clubdag waar alle turnleden weer konden laten zien 
wat ze kunnen. 

Op zaterdag 19 februari 2022 was er weer een DOS-
clubdag. Gelukkig kon er weer veel publiek ontvangen 
worden, zodat alle turnleden aan publiek en jury 
konden laten zien wat ze de afgelopen tijd hadden 
geleerd. Dat was best spannend, want er was ook een 
lange periode geweest dat er niet gesport kon worden 
vanwege de corona-maatregelen.  

De eerste 2 rondes waren de jongste leden aan de 
beurt. Voor hen was er diploma-gymmen. De kleuters, 
nog maar net begonnen, deden een eigen parcours. 
Verder werd er geturnd op vloer, balk, sprong en brug 
en werden alle meisjes gejureerd op wat ze konden. 
In deze rondes zat geen wedstrijdelement. Meedoen 
is belangrijker dan winnen, vinden ze bij DOS. Voor 
iedereen was er een diploma en een medaille.  

In ronde 3 en 4 turnden de meisjes vanaf groep 6, 
ingedeeld in verschillende niveaus. Zij streden wel om 
medailles. Er werd keurig gewerkt op alle onderdelen.  

De sfeer was de hele dag heel gezellig en feestelijk. 
Er was te merken dat het voor iedereen fijn was dat 
het weer mogelijk was om zo met elkaar sportief bezig 
te zijn!  

Facebook en Instagram 

Volg ons ook op Facebook en Instagram! Voor 
verslagen van wedstrijden, clubkleding, goed gelukte 
oefeningen en nieuws. 

Gymnastiekvereniging DOS Bodegraven 

dosbodegraven 

  



 

Regiowedstrijden 

Op 19 maart en 2 april 2022 hebben we met de selectie meegedaan met een turncompetitie. 

We hadden nog nooit met een turncompetitie meegedaan, maar waren op voorhand al 
enthousiast. Het was spannend, maar heerlijk om weer wedstrijden te mogen doen! En deze 
wedstrijden doe je ook nog eens met je hele team, in plaats van individueel. 

De sfeer was erg gezellig tijdens de wedstrijden. We streden tegen 3 of 4 andere teams. 

Op 19 maart vielen we buiten de prijzen. Op 2 april zijn beide teams van DOS 3e geworden. 

Prijs of geen prijs, we zijn erg trots op de meiden! Ze hebben weer ontwikkeling laten zien en 
we hebben ook weer van deze wedstrijden geleerd. 

Vol nieuwe energie gaan we trainen voor het nieuwe seizoen. 

 

 

  



 

Open lessen Freerunnen 

Een lange tijd hebben er geen ouders op de tribune 
gezeten, maar op 24 februari 2022 was het weer een 
gezellig drukte op de tribune bij de freerunlessen! Heel veel 
ouders en andere belangstellenden hebben kunnen kijken 
naar de skills van onze freerunleden.  

Ook was er vanuit het bestuur iemand aanwezig om de 
ouders te spreken, om zo te horen wat er leeft onder de 
leden en hun ouders.  

Deze kijkles maakte de kijkers enthousiast en zo zijn er plannen ontstaan om de volgende 
keer niet alleen te kijken, maar ook om mee te doen! Hier later meer over! 

 

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: Nina Buist. 

Hoiii, 

Ik ben Nina en ik ben 14 jaar! Ik zit al heel lang op turnen 
en ik train op maandag en op woensdag. Ook ben ik een 
assistent wat ik heel leuk vind. Op de foto ben ik de rechter! 
De andere twee zijn Joy en Louise mijn maatjes van 
turnen. :) 

Dit seizoen hadden we weer wedstrijden wat meestal best 
spannend is. Maar ik vind de sfeer op de wedstrijden wel 
heel leuk. Mijn favoriete wedstrijden zijn de 
springwedstrijden. Omdat de springonderdelen mijn 
favoriete onderdelen zijn. 

Ik spring de trampoline door naar Louise omdat ik door turnen goed bevriend ben geraakt 
met haar!! 

  



 

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. 

Agenda 
 

Wanneer Wat 

15 april 2022 Brusjesgym Dreumes- en Peuterpret 

18 april 2022 2e Paasdag, geen lessen 

22 april 2022 Koningsspelen, geen Dreumes- en Peuterpret 

27 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie, geen lessen 

26, 27 mei 2022 Hemelvaart, geen lessen 

6 juni 2022 2e Pinksterdag, geen lessen 

18 juni 2022 Happy Gymnastics 

1 juli 2022 Slot BBQ 

2 juli 2022 Springwedstrijden C niv (bovenbouw selectie 

vanaf 4 juli 2022 Zomervakantie, geen lessen 

 
 

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.  


