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Met de feestdagen in zicht hebben we u veel bij te praten over de laatste periode 
van het jaar. In deze Nieuwsbrief een verslag van de Springwedstrijden, het G-
Gymfeest, informatie over een Veilig Sportklimaat, Sint bij DOS en natuurlijk 
nieuws in alle vaste rubrieken. Veel lees- en kijkplezier gewenst! 
 

Van het bestuur  
 

De afgelopen tijd was voor DOS een drukke periode waarin veel georganiseerd werd. We zijn 
blij dat leiding, assistenten en ouders als vanzelfsprekend de extra taken enthousiast 
oppakken. Zo kijken we terug op een mooi G-Gymfeest (u leest het verslag verderop in de 
Nieuwsbrief), er werden Bravo-lessen turnen en freerunnen gegeven en de Sint verblijdde ons 
nog met een bezoek. Aan het einde van het jaar is het een mooi moment om daar even bij stil 
te staan en iedereen daarvoor hartelijk te bedanken! Zonder de extra inzet zouden we al deze 
activiteiten niet kunnen organiseren.  
 

Als vereniging zijn wij blij met de assistenten die tijdens de turnlessen een handje helpen. Om 
dit assisteren naar een hoger niveau te brengen, geven Elfrieda en Marijke een soort interne 
bijscholing. Voor de jongere assistenten is er een stukje theorie en voor allemaal een 
praktijkmiddag om een aantal vaardigheden te oefenen.  
 

Op zaterdag 13 februari 2016 is onze jaarlijkse DOS Clubdag, houd deze dag vast vrij in de 
agenda. De uitnodigingsbrief wordt na de kerstvakantie uitgedeeld. 
 

In de vorige Nieuwsbrief spraken we al over onze website www.dosbodegraven.nl. De geheel 
vernieuwde website komt in januari online, met veel dank aan onze nieuwe webmaster Theo 
Zwaneveld, en aan Luuk van Duuren die deze taak jarenlang vervuld heeft. Wij zijn benieuwd 
naar uw reactie en/of opmerkingen die u kunt sturen naar info@dosbodegraven.nl. 
 

Wij wensen iedereen goede feestdagen en een voorspoedig en sportief 2016! 
 

Caroline Zwaneveld 
  

Licht en Vrede (gedicht van www.gedichtenstad.nl) 
 

In een donkere tijd      
geeft een heel klein licht 
uit een blij gezicht 
soms een sprankje hoop 
 
Vele kleine lichtjes 
die de liefdesstralen 
uit hun diepste halen 
zetten mij in gloed 
 
Met die gloed en hoop 
wil ik er voor gaan zorgen 
dat de vrede van morgen 
ook uit mij mag lichten 

http://www.dosbodegraven.nl/
mailto:info@dosbodegraven.nl
http://www.gedichtenstad.nl/


 

Verslag Springwedstrijden  
 
Op zaterdag 14 november 2015 heeft DOS meegedaan met drie teams aan de regionale 
Springwedstrijden (niveau D) in Sassenheim. Twee teams 10-12 jaar en een team turnsters 
senior 15+. 
 
Voor de teams turnsters 10-12 jaar was het een spannende competitie, met veel concurrentie 
en kleine onderlinge verschillen. Er werd goed geturnd, maar helaas vielen zij buiten de 
prijzen. Het team turnsters senior (15+) behaalde drie keer zilver op de onderdelen: plank-
kast, minitrampoline-pegasus en minitrampoline. Een mooie prestatie op een leuke en 
sportieve dag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

G-Gymfeest  
 
Om de G-Gym nog een extra keer te promoten, hebben we op zaterdag 28 november een G-
Gymfeest georganiseerd in Sportcentrum de Kuil. Tot een paar dagen ervoor hadden we nog 
geen aanmeldingen, maar gelukkig kon het doorgaan en hebben we met twaalf kinderen een 
fijne middag gehad. Zij hebben een uur heerlijk kunnen bewegen. Het niveau was helemaal 
niet belangrijk, als je maar plezier hebt. En plezier hadden ze zeker! Na afloop waren de 
reacties van de deelnemers erg positief. Toch hebben we in het bestuur de conclusie moeten 
trekken dat we het vaste G-Gym uur op woensdag per 1 januari beëindigen in verband met 
een blijvend tekort aan G-Gymmers. Maar we zijn zeker van plan om G-Gym in een andere 
vorm aan te gaan bieden, u hoort daar binnenkort meer over.  

 
 
 
 
 

 

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: Joanne Dijkman 

Ik ben Joanne Dijkman en ik ben 13, bijna 14 jaar. Op het 
Driestar College in Gouda zit ik in de 2e klas van het VMBO. 
Ik turn op maandagavond bij de aspirantengroep. Ook 
assisteer ik nog een uur op woensdag en twee uur op 
donderdag. Naast het turnen werk ik bij een kweker en pas ik 
vaak op. Het leukste bij turnen vind ik de brug en de 
tumblingbaan. Het uurtje op maandag is gezellig en het gaat 
veel te snel voorbij! 

Ik spring in de trampoline naar Sofie Verkerk 



 

Veilig Sportklimaat 
 
Veel verenigingen zijn bezig rondom het thema ‘Veilig Sportklimaat’. Helaas is dat niet altijd 
vanzelfsprekend. Ook wij hebben nu een actief en preventief beleid opgesteld om alle leden 
een sociaal veilige sportomgeving te bieden. Het beleid omvat de volgende onderdelen:  
 
Aanstellingsbeleid voor begeleiders 
Het bestuur voert met nieuwe trainers en vrijwilligers een kennismakingsgesprek. Daarin 
komen aan de orde: de motivatie van de begeleider om met minderjarigen te willen werken, 
werkervaring en referenties bij vorige organisaties.  
 
VOG 
Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert 
of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie. Een 
VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te krijgen over het verleden van een 
nieuwe begeleider.  
 
Omgangsregels voor leden en vrijwilligers 
Omgangsregels vormen algemene uitgangspunten voor gedrag tussen leden, vrijwilligers en 
begeleiders van de vereniging. Het gaat eigenlijk over vanzelfsprekende zaken. Samengevat 
gaat het om respect voor de ander en voor de identiteit van de vereniging. 
 
Gedragsregels voor begeleiders 
De gedragsregels voor begeleiders in de sport zijn bestemd voor leiding, vrijwilligers en 
bestuursleden. De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn 
voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Samengevat: de begeleider zorgt voor een 
omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.  
 
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
De vertrouwenscontactpersoon is binnen DOS het aanspreekpunt voor iedereen die te maken 
heeft met onaangename en ongewenste zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminatie of 
(seksuele) intimidatie. Ook kan iedereen bij de VCP terecht die een gesprek wil over een 
concreet voorval. In januari wordt bekend wie onze vertrouwenspersoon wordt. 

 
De volledige tekst en de omgangs- en gedragsregels komen op onze vernieuwde website 
onder het kopje ‘Veilig Sportklimaat’. Sportief Capelle vatte het beleid mooi samen en plaatste 
deze tekst op een bord in hun sportaccommodatie: 
 
Respect hebben wij voor elkaar en elkaars eigendommen    
Eerlijkheid duurt het langst 
Samen werken wij aan een veilige en plezierige sportomgeving 
Plezier beleven aan het sporten staat centraal voor iedereen 
Emotie hoort bij sport, maar deze uiten wij op een normale manier 
Communiceren doen wij open en eerlijk 
Trots zijn wij op alle vrijwilligers die het sporten mogelijk maken 



 

Activiteitencommissie 
 
De afgelopen periode hebben we geen activiteiten gehad. Helaas is het Univé Gymgala niet 
doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Wel hebben we weer druk vergaderd voor de 
activiteiten die gaan komen in 2016. Op vrijdag 15 januari organiseren we voor de Aspiranten 
en de Springgroep een High Tea, waarbij iedereen zelf iets meeneemt. Op vrijdag 22 januari 
gaan we in Alphen a/d Rijn bowlen met de jeugdleden vanaf 8 jaar. En op woensdagmiddag 
24 februari gaan we met de 4 tot en met 7-jarigen naar de film. We starten 2016 dus met een 
flink aantal activiteiten! Voor de eerste twee activiteiten zijn de brieven al verstuurd, geef je 
hiervoor dus snel op! Wij hebben er zin in. 
 
Namens de Activiteitencommissie fijne feestdagen en een actief en sportief 2016 gewenst! 
 
Voor vragen of ideeën kunnen jullie altijd mailen naar: 
activiteitencommissie@dosbodegraven.nl 
 
Groetjes van de Activiteitencommissie 
 

Van de Penningmeester 
 
Contributies 2016 
In de laatste bestuursvergadering zijn de contributietarieven voor 2016 aan de orde geweest. 
Er is, voor het derde jaar achtereen, besloten om de contributietarieven niet te wijzigen. Mede 
door een gestage groei van het ledenaantal is DOS een financieel gezonde vereniging. 
Daarom is besloten om de tarieven gelijk te houden aan die van 2015.  
 
De tarieven voor 2016 zijn: 
        Per halfjaar  Per jaar 
Kleuters         €   54,00  € 108,00 
Recreatie Jeugd  groep 3 t/m 7     €   66,00  € 132,00 
Aspiranten groep 8 tot 18 jaar (1 uur)   €   66,00  € 132,00 
Gym-fit  (30+) (driekwartier)    €   55,50  € 111,00 
Gym-fit extra (55+)       €   73,50  € 147,00 
Recreatie Jeugd  + selectie (3 uur)   € 153,00  € 306,00 
Parcours en freerunnen     €   84,00  € 168,00 
 
Knipkaarten: 
Dreumes/Peuterpret    ( 8 keer gymmen)  €   25,00 3 maanden geldig 
Springgroep                (10 keer gymmen)  €   30,00 4 maanden geldig 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50. 
 
Ik wens jullie fijne kerstdagen en veel gymplezier toe in 2016. 
 

Coen Swieb 

mailto:activiteitencommissie@dosbodegraven.nl


 

Sint bij DOS 
 
Op woensdagmiddag 2 december kwam Sint op bezoek bij DOS. De kleuters en de kinderen 
van groep 2 tot en met 4 hebben heerlijk gezongen, gedanst en gegymd. Ook bij de peuters 
en de dreumesen is Sinterklaas niet onopgemerkt gebleven, zij vierden dit als een grote groep 
met alle (groot)ouders erbij! De foto’s spreken voor zich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jumbo spaaractie 
 
Na de uitreiking van de cheque zijn we weer goed 
begonnen met sparen. In het eerste overzicht staan we 
weer op een achtste plaats, goed voor ruim 3000 jumpy’s! 
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 € 18,26 als opbrengst, alle leden hartelijk dank! 
 

Facebook 
Sinds kort heeft DOS naast de besloten Facebookgroep ook een openbare Facebookpagina. 
U vindt deze via www.facebook.com/dosbodegraven. 
 

Agenda 2015 - 2016 
 

Wanneer Wat 

Maandag 21 december t/m vrijdag 2 januari Kerstvakantie, geen lessen 

Vrijdag 15 januari High Tea (AC) 

Vrijdag 22 januari Bowlen (AC) 

Zaterdag 13 februari DOS Clubdag 

Maandag 22 febr. t/m vrijdag 26 febr. Voorjaarsvakantie, geen lessen 

 
 

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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