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Vlak voor de Pasen leest u in deze Nieuwsbrief over alle activiteiten van de 
afgelopen periode. Een terugblik op onze Clubdag, een uitnodiging en agenda 
voor de jaarlijkse ALV en natuurlijk nieuws in alle vaste rubrieken. Veel lees- en 
kijkplezier gewenst! 
 

 

Van het bestuur  
 

Algemene Ledenvergadering 
 

 

Op woensdag 22 april a.s. houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. U 
vindt de uitnodiging en agenda verderop in deze Nieuwsbrief. Helaas gaan we op die 
avond afscheid nemen van ons algemeen bestuurslid Els Visser. Zij heeft zich actief 
ingezet voor DOS, maar de werkzaamheden zijn lastig te combineren met haar 
onregelmatige werk in de kraamzorg. Het is fijn dat Karin Franke bereid is om het 
bestuur te komen versterken als algemeen bestuurslid. Ook zijn er drie bestuursleden 
aftredend, maar wel herkiesbaar. We komen hier tijdens de ALV uitgebreid op terug. We 
hopen velen van u te ontmoeten, want het is het moment van het jaar om mee te praten 
over de vereniging. Wij vinden uw mening erg belangrijk. Dus deze ledenvergadering 
van harte aanbevolen. 
 
Veilig Sportklimaat 
 

Clubs die sport aanbieden, moeten zorgen voor een veilig sportklimaat. Helaas is dit niet altijd 
vanzelfsprekend en komt ongewenst gedrag vaker voor dan je denkt. Ook DOS is met dit 
onderwerp aan de slag gegaan. Niet omdat wij denken dat dit in onze vereniging speelt, maar 

omdat preventief beleid gewenst is. Enkele maatregelen die bij dit preventiebeleid horen zijn: 
het aanvragen van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) van leiding, bestuur en vrijwilligers, 
het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het opstellen en hanteren van gedrags- en 
omgangsregels. Door deze maatregelen gezamenlijk toe te passen, wordt de kans op 
grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk gemaakt. De komende periode wordt u hier 
verder over geïnformeerd.  
 

Rabo Fietstocht 
 

Ook dit jaar doet DOS weer mee aan de Rabo Fietstocht. Reserveer alvast zaterdag 13 juni in 
uw agenda en vraag zoveel mogelijk vrienden, kennissen en familie om mee te fietsen. 

Als u fietst voor DOS, ontvangen wij voor iedere deelnemer € 7,50 (30 km) of € 20,- (100 km).  

Deze bijdrage gebruiken wij voor onze kas, bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe 
materialen. Deelname is voor u gratis en bovendien krijgt u er een heel gezellige dag voor 
terug. Nadere informatie over aanmelden en meedoen volgt binnenkort. 
 

Wij wensen iedereen goede paasdagen en graag tot ziens in de gymzaal! 
 

Caroline Zwaneveld 



 

 Feestelijke Clubdag  
 

Zaterdag 7 februari was onze jaarlijkse Clubdag in Sportcentrum de Kuil. Een echte 
verenigingsdag door en voor leden. De tribune zat vol met ouders en opa’s en oma’s die 
gekomen waren om de prestaties van hun (klein)kinderen te zien. Op verschillende toestellen 
en in diverse niveaus werd gestreden om de medailles. Helaas liep het ochtend programma 
een beetje uit omdat de nieuwe oefenstof veel tijd kostte. Algeheel clubkampioene met de 
hoogste cijfers werd Jennifer Kuijpers die uitkwam in niveau 1+ en een totaal van 53 punten 
behaalde. Ook de allerjongsten van de vereniging lieten zich zien, samen met hun ouders 
deden zij een vrolijke demonstratie. De kleuters en de kinderen van de baltiekgroep 
behaalden allemaal hun officiële beweegdiploma, waar we als vereniging ons keurmerk voor 
hebben gehaald. Verder kon iedereen genieten van een mooie en knappe demo van de 
Spring- en Aspirantengroep en van een spectaculaire demo van de Freerunners. Alle helpers 
van die dag nogmaals bedankt voor deze leuke en sportieve dag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  



 

 Algemene Ledenvergadering 
 

Graag nodigen wij alle (ere)leden, ouders, leiding en donateurs uit om onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die gehouden wordt in 't Anker, Pastorieplein 2 in 
Bodegraven op 

 

Woensdag 22 april 2015 
             20:00 uur 

Agenda: 
 
1.   Welkom en opening. 
2.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2014. 
3.   Jaarverslag van de secretaris over 2014. 
4.   Jaarverslag van de penningmeester over 2014 + begroting 2015. 
5.   Verslag van de kascontrolecommissie. 
6.   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
7.   Bestuurszaken: Afscheid van algemeen bestuurslid Els Visser. 
   Benoeming van algemeen bestuurslid Karin Franke. 
   Aftredend en herkiesbaar: Lenneke Kalisvaart, Coen Swieb en   
   Caroline Zwaneveld. 
8.   Verslag Activiteitencommissie. 
9.   Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
10. Sluiting van het officiële gedeelte. 
 
Na het officiële gedeelte is er tijd voor een drankje en een verrassingsactiviteit van de 
Activiteitencommissie. 
 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2014 en overige vergaderstukken 
worden op de avond uitgereikt. Wanneer u deze stukken vooraf wilt inzien, kunt u deze 
opvragen bij de secretaris: info@dosbodegraven.nl of  617981.  
 
Wij stellen het zeer op prijs om veel (ere)leden en ouders van onze jeugdleden op deze avond 
te mogen begroeten. 
 
 

Bericht van overlijden 
 
Op 19 maart is Casper de Ruiter overleden, echtgenoot van ons erelid en jurylid Margo de 
Ruiter en vader van ons lid Eric. Als bestuur hebben wij onze condoleances overgebracht, 
maar ook vanaf deze plaats wensen wij Margo, kinderen en verdere familie veel kracht en 
sterkte om dit verlies te dragen. 
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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: Thirza Schilt 
 
Hallo allemaal, ik ben Thirza Schilt en ik ben 
13 jaar. Ik zit op het Driestar College in 
Gouda, klas Gt1. Ik heb twee broers, een 
broertje en een zusje Rebecca, zij zit ook op 
turnen. Mijn broers zitten of zaten op 
voetbal. DOS vind ik een hele leuke 
vereniging. Je leert ook heel veel nieuwe 
dingen. Op woensdagavond help ik bij groep 
5/6, dat vind ik erg gezellig. Ook doe ik thuis 
met Rebecca op de trampoline een hele 
hoop oefeningetjes en daarbij assisteer ik 
haar. Soms vind ik het wel jammer dat ik 
thuis niemand heb om mij te assisteren bij 
de trampoline. Mijn leukste onderdeel vind ik 
de trampoline, en voor de rest ben ik begonnen met hardlopen.  
 
Ik spring in de trampoline naar Kirsten van Vliet 

 
Activiteitencommissie 
 

Op vrijdag 23 januari zijn we met 25 leden en ouders 
naar de schaatsbaan in Rotterdam geweest. Er werd 
gezwierd op de binnenbaan en op de 400-meter 
buitenbaan schaatste iedereen er als een speer 
vandoor. Het was een hele gezellige en sportieve 
avond!  Zeker voor herhaling vatbaar! 
 

Op 25 februari heeft de AC, met hulp van Elfrieda, een 
filmmiddag georganiseerd voor de jongere jeugdleden. 
In de NOVA bioscoop in Bodegraven werd speciaal 
voor DOS de Disney film Frozen gedraaid. De 
kinderen, en de AC zelf stiekem ook, hebben een hele leuke middag gehad! 
 

Natuurlijk zijn wij weer volop bezig met het organiseren van de laatste activiteiten van dit 
seizoen. Uiteraard zal ook dit jaar de jaarlijkse slotbarbecue niet ontbreken, houd daarom 
vrijdagavond 19 juni vast vrij in de agenda! 
 

Voor vragen of ideeën kunnen jullie nog steeds mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 
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Paasactiviteit Dreumes- en Peuterpret 
  
Vrijdagochtend 3 april hebben we een geweldige gezellige activiteit gehad. Onze dreumesen 
en peuters zijn samen met hun broers, zussen en ouders komen gymmen. Er waren wel 75 
kinderen! Wat een gezellige drukte! De zaal was omgetoverd in een grote binnenspeeltuin en 
iedereen was druk met klimmen, springen, rennen en spelen. Tot slot was er drinken en wat 
lekkers voor iedereen. We kunnen terugkijken op een hele drukke, leuke activiteit voor onze 
allerjongste leden! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jumbo spaaractie 
 
Het was fijn dat tijdens de Clubdag nog heel veel ouders 
en familieleden zich aangemeld hebben om te sparen voor 
DOS. Dat is goed voor de vereniging, want hoe meer onze 
leden sparen, des te hoger is het bedrag dat Jumbo naar 
de clubkas kan overmaken. Er is weer goed gespaard, 
want bij het laatste overzicht stonden we nog steeds op 
een achtste plaats. Alle leden hartelijk dank voor het 
sparen. Heeft u nog geen voordeelpas van Jumbo of wilt u uw familie vragen te sparen, kijk 
dan op www.voordeelpas-bodegraven.nl, daar leest u precies hoe het werkt. 
 

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 € 19,64 als opbrengst, alle leden hartelijk dank! 
 

Agenda 2015 
 

Wanneer Wat 

Maandag 6 april Tweede Paasdag, geen lessen 

Woensdag 22 april ALV, ’t Anker 20:00 uur 

Zaterdag 25 april Jeugddag, Sporthoeve Bodegraven 

Maandag 27 april Koningsdag, geen lessen 

Maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei Meivakantie, geen lessen 

Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag, geen lessen 

Zaterdag 13 juni Rabo fietstocht 

 

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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