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De afgelopen maanden waren er veel activiteiten bij DOS. Tijd om u bij te praten 
via deze Nieuwsbrief, met een terugblik op de Onderlinge Wedstrijden, uitnodiging 
ALV en natuurlijk ook het nieuws in alle vaste rubrieken. Veel lees- en kijkplezier 
gewenst! 
 

Van het bestuur 
 

 ALV 
Op woensdag 18 april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. U vindt verderop in deze 
Nieuwsbrief de uitnodiging en agenda. Tijdens deze vergadering nemen wij afscheid van 
ondergetekende. Fijn dat ons algemeen bestuurslid Nathalie de Boer het secretariaat over wil 
nemen. In de komende tijd wordt zij ingewerkt. Wij vinden het belangrijk dat leden en ouders 
meedenken en -praten met de vereniging. Zo ontvangen wij graag feedback op onze lessen 
en activiteiten. Daarom een extra oproep om deze vergadering bij te wonen. Na het officiële 
gedeelte is er gelegenheid om na te praten. 
 

Leiding 
Na de meivakantie hoopt Eline met zwangerschapsverlof te gaan. Wij zijn blij dat Eva Penders 
bereid is om haar groepen over te nemen. We wensen Eline een goed verlof toe en Eva veel 
succes met de lessen! Om onze lessen volgend seizoen allemaal te kunnen blijven geven, zijn 
we op zoek naar extra leiding. Ben jij of ken jij iemand met een turnachtergrond, die met 
enthousiasme en plezier kan en wil lesgeven? We zoeken iemand met een sportopleiding of 
niv. 3 licentie (c-licentie) van de KNGU. Of iemand die bereid is deze cursus te gaan doen. Je 
krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding en een superleuke groep mensen om je heen om 
mee samen te werken. Laat het ons weten! Ook als je vragen hebt. 
 

Turnkleding 
In 2019 bestaat DOS 110 jaar. We hebben de intentie om in dat jaar nieuwe turnkleding aan 
te schaffen. De komende periode hebben wij dus minder turnpakjes op voorraad en zullen wij 
ze tegen een gereduceerd tarief verkopen. Oude pakjes worden niet meer overgenomen. Op 
dit moment is er verder nog niets bekend over de nieuwe turnkleding, u hoort hier zo snel 
mogelijk meer over. 
 

Privacywet AVG 
Eind mei gaat de nieuwe privacywet in, Algemene verordening gegevensbescherming. Ook 
DOS krijgt hier mee te maken. Wij zijn er druk mee bezig wat het voor onze vereniging 
betekent. Als er meer duidelijk is, dan laten wij het weten. 
 

Foto’s website 
Adriaan Verhoeven (man van Marijke) van Adriaan Verhoeven fotografie, heeft enige tijd 
geleden mooie turnfoto’s gemaakt van onze selectiegroep. Die foto’s zijn bestemd voor 
nieuwe banners van onze website. Ze worden op dit moment door onze vormgeefster 
verwerkt en zijn binnenkort op de website te 
zien. Fijn dat Adriaan dit voor DOS wilde doen. 
 

 Caroline Zwaneveld 



 

 Algemene Ledenvergadering 
 

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

                                  Woensdag 18 april 2018 
     20:00 uur 

Agenda: 
1.   Welkom en opening. 
2.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2017. 
3.   Bestuurszaken: Aftredend en herkiesbaar: Karin Franke, Lenneke Kalisvaart,   
   Hienke van Langevelde en Coen Swieb. 
   Aftredend en niet herkiesbaar: Caroline Zwaneveld. 
4.   Jaarverslag van de secretaris over 2017. 
5.   Jaarverslag van de penningmeester over 2017 + begroting 2018. 
6.   Verslag van de kascontrolecommissie. 
7.   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 
8.   Verslag Activiteitencommissie. 
9.   Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 
10. Sluiting van het officiële gedeelte. 
 
Na het officiële gedeelte kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten. 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017 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. 

 
 Even Voorstellen 
 
 Mijn naam is Gonneke de Bruin-Dijkstra, ik ben 33 jaar en ik woon met 

mijn man en drie kinderen in Driebruggen. In het dagelijks leven ben ik 
naast moeder ook leerkracht in het basisonderwijs. De reden dat ik mij 
via deze Nieuwsbrief mag voorstellen, is dat ik sinds begin dit jaar met 
enige regelmaat Elfrieda vervang bij de Peuterpret. Dat is dus waar je me 
tegen kunt komen! Een paar jaar geleden ben ik met mijn oudste dochter 
begonnen bij de Dreumespret. Niet lang daarna volgde mijn zoon, en nu 
gym ik elke vrijdagochtend met mijn jongste dochter.  

 Ik heb als kind zelf altijd geturnd en als tiener heb ik ook een cursus 
‘assistent-trainer’ gevolgd. Ik turn ondertussen allang niet meer, maar heb 
nu dus weer veel plezier met mijn eigen kinderen bij DOS.  

 Voor alle peuters, hun ouders en opa’s en oma’s: tot snel! 
 
 Met vriendelijke groet, Gonneke 
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 Terugblik Onderlinge Wedstrijden 
 
Zaterdag 17 februari waren onze jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden in Sportcentrum de Kuil. 
Op verschillende toestellen en in diverse niveaus werd gestreden om de medailles. Het was 
leuk dat er de hele dag door zoveel publiek aanwezig was om de turnsters aan te moedigen. 
Femke Aartman behaalde in wedstrijdronde 1 de hoogste cijfers en in wedstrijdronde 2 was 
dat Elisabeth van Holst. Iedereen heeft het heel goed gedaan en in totaal werden er 31 
medailles uitgereikt! De kinderen van de Juniorgym behaalden allemaal hun diploma tijdens 
het diploma gymmen. De Springgroep en Aspirantengroep (aangevuld met enkele 
selectieleden) deden een spectaculaire demo op pegasus, trampoline en tumblingbaan. Dank 
aan allen die deze dag meegewerkt hebben en Jumbo Langerak voor de pakjes drinken en 
het fruit. Wij zijn trots op onze leden en we kijken terug op een zeer geslaagde en sportieve 
wedstrijddag! 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 



 

Jurycursus Turnen Dames 1 
 
Natascha van der Zee, Joanne Dijkman, Bertina Teekens en Jennifer Kuijpers 
geslaagd!! 
  
In 2017 zijn er in heel Nederland maar 
zes van deze jurycursussen gegeven. 
De verrassing was dus groot dat we een 
TD 1 jurycursus in Bodegraven mochten 
verzorgen. Op 25 oktober ging de 
cursus van start. In vier avonden moest 
alles aangeleerd worden. Heel veel 
tekst lezen, veel filmpjes met de 
oefeningen bekijken en beoordelen. Het 
was toch moeilijker dan we gedacht 
hadden. Voor eind december moest 
iedereen via een digitaal klaslokaal 
examen doen. Dat was best spannend 
of het ook werkelijk zou lukken. Wat is het dan geweldig dat deze vier afgelopen december 
geslaagd zijn. We zijn als DOS ontzettend trots op hun doorzettingsvermogen. 
Afgelopen Onderlinge Wedstrijden hebben een aantal (Bertina, Joanne en Jennifer ) al hun 
kennis in praktijk gebracht om met een ander jurylid mee te schrijven. Inmiddels zijn Bertina, 
Joanne en Jennifer doorgegaan met de vervolgcursus TD 2. Die hopen zij voor de 
zomervakantie af te ronden. 
 
Hienke van Langevelde 

 
 

 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: Hannah Visser. 
 
Hoi, ik ben Hannah, 12 jaar en ik zit in de 
Aspirantengroep. En ik zit in de brugklas van de Goudse 
Waarden. Met turnen ben ik begonnen bij juf Eline en ik 
zit inmiddels bij de Aspiranten met juf Marijke. Turnen 
vind ik leuk en ik doe het voor mijn lol, ik vind het altijd 
super gezellig. De activiteiten die georganiseerd worden zijn altijd erg leuk en ik doe dan ook 
graag mee. Zoals schaatsen en kamp. Ik vind het leuk dat Lisette in de trampoline naar mij is 
gesprongen omdat ik haar al ken vanaf de basisschool. 
 
Ik spring in de trampoline naar mijn vriendin Joanne van Lunteren, hier is zij vast heel blij 
mee. Je ziet hier op de foto dat we een wedstrijdje doen.  



 

 Activiteitencommissie  

 
Op vrijdagavond 26 januari zijn we met 20 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 uitzicht was ook nog eens erg mooi, want de 
schaatsbaan veranderde steeds van kleur. Het was een hele gezellige en sportieve avond! 
Wij zijn 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 
22 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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Kom bij Gymfit om in beweging te blijven 
 
Als je denkt dat de Gymfit van DOS saai is, dan heb je het mis! Wil je je conditie 
verbeteren of zoek je nog iets leuks? Dan hebben wij een tip voor je. 
 
Elke donderdagavond wordt er in Sportcentrum de Kuil van 19:30 - 20:30 uur Gymfit gegeven. 
Onder deskundige leiding wordt er een uur lang, voor een kleine groep mensen in de leeftijd 
van 40+, aan sport- en spelactiviteiten gedaan. Iedere week is er een gevarieerd programma, 
wat gaat van lichte oefeningen met gymattributen, zoals kastspringen, ringzwaaien en 
tumblingbaanspringen tot het afleggen van een fitnessparcours. Daarnaast bestaat de les uit 
allerlei bewegingsoefeningen en tot slot is er een leuk balspel. Heb je zin om een keer te 
komen kijken of mee te doen? Kom dan op donderdagavond om 19:30 uur naar Sportcentrum 
de Kuil. De eerste twee lessen zijn gratis proeflessen. We hopen op je komst!! 

         Peter Houweling, 71 jaar 

 
Agenda 2018 
 
 

Wanneer Wat 

Woensdag 18 april 2018 20:00 uur Algemene Ledenvergadering 

Vrijdag 20 april 2018 Koningsspelen, geen lessen 

Vrijdag 27 april 2018 Koningsdag, geen lessen 

Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018 Meivakantie, geen lessen 

Maandag 7 mei 2018 19.00 - 20.30 uur Wel les voor de Springgroep 

Maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag, geen lessen 

Zaterdag 2 juni 2018 Happy Gymnastics 

Zaterdag 9 juni 2018 Rabo Fietstocht 

Vrijdag 22 juni 2018 Slotbarbecue 

Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 Zomervakantie, geen lessen 



 

Brusjesgym bij de Dreumes- en Peuterpret 
 
Op Goede Vrijdag 30 maart mochten alle broertjes en zusjes van onze dreumesen en peuters 
mee gymmen. Het was één groot feest! 

 

 
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 € 30,29 als opbrengst, alle leden hartelijk dank!  
 
 

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. 

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

