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Voor je de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Een seizoen met een bijzonder einde. 
Gelukkig hebben we de laatste maanden nog wel kunnen sporten, al zij het op een 
andere manier dan gewend. Met veel enthousiasme en grote inzet van al onze 
vrijwillige leiding en bestuursleden hebben we dit voor elkaar gekregen.  
We hopen na de vakantie weer in de zaal te kunnen gaan sporten.  
 
Van het bestuur 
 
Aan het einde van het seizoen is het een tijd van terug kijken en vooruit blikken.  
Zeker na een seizoen als dit, waarbij iedereen is overvallen door de Corona-crisis.  
Voor iedereen heeft dit gevolgen gehad, waarbij een ieder ook is bepaald bij wat echt 
belangrijk is. Gezond zijn kreeg ineens een andere betekenis. Het was niet meer 
vanzelfsprekend.  
 
Na een eerste schok en een intelligente lock-down zijn we blij dat we allemaal steeds een 
beetje meer vrijheden terug krijgen. Al blijft het toch nog verre van normaal. 
Gelukkig kunnen we sinds de meivakantie weer sporten, al is het anders dan voorheen.  
Zo kunnen we het seizoen toch mooi afsluiten.  
Op welke manier we na de zomervakantie weer van start kunnen, laten we vlak voor start via 
de mail weten. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de richtlijnen die dan gelden.  
 
In deze nieuwsbrief kan je lezen wat er afgelopen maanden is gebeurd, dat we afscheid 
nemen van Eline en Glenn en kijken we voorzichtig alvast vooruit naar het volgende seizoen.  
 
Rest ons jullie allemaal een hele fijne zomervakantie te wensen, waar je ook naar toe gaat, 
rust lekker uit en blijf gezond!  
 
We zien jullie graag na de vakantie weer terug! 
 
Hartelijke groet 
 
Hienke, Hans, Natasja en Lenneke 
 
Bestuur DOS 
 
 
 
 
 
 



 

Financiën 
 
Compensatie les uitval 
Ook op de financiën heeft de Corona-crisis effect. Een aantal kosten vallen weg en een 
aantal kosten lopen gewoon door. De belangrijkste kostenposten zijn de afdracht aan de 
KNGU, de zaalhuur en de afdrachten aan de leiding voor het lesgeven. Op de 
bondscontributie van de KNGU hebben we een kleine korting ontvangen. Met betrekking tot 
de zaalhuur zijn we nog in overleg met de gemeente. De zaalhuur over de afgelopen 
maanden waar we geen gebruik van hebben kunnen maken, zijn vooralsnog gewoon in 
rekening gebracht. De vergoeding voor het geven van leiding zijn wel verminderd.  
Het bestuur streeft ernaar om de leden te compenseren. Omdat nog niet bekend is of de 
gemeente de huur kwijtscheld, kunnen we de compensatie nog niet berekenen. Zodra we 
hier meer van weten, dan hoort u via de nieuwsbrief van ons. 
 
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. 
 
Foto wedstrijd 
 
Wat een leuke, mooie foto’s hebben wij van jullie  
toegestuurd gekregen. Het was een lastige  
beslissing om hieruit een keuze te moeten maken.  
  
Uiteindelijk hebben wij besloten om goed naar  
de opdracht te kijken, deze luidde:  
“Maak een mooie, originele, gekke, bijzondere  
foto ‘. Degene die, naar onze mening, het beste  
aan deze opdracht voldeed was die van  
Marise Schlingmann. 
  
Het lijkt of Marise een achteruit streksalto op de  
trampoline doet terwijl de hond voor de  
trampoline rustig poseert voor de foto.  
  
Marise van harte gefeliciteerd,  
veel plezier met je gewonnen hoodie. 
 
 



 

Afscheid Eline 
 
14 jaar heeft Eline les gegeven bij DOS, daarvoor was zij assistent en al die jaren heeft ze 
ook zelf geturnd. Door drukte van werk en gezin heeft Eline besloten te stoppen met les 
geven. We zullen haar enthousiasme en inzet missen binnen DOS. We wensen Eline alle 
goeds en we gaan haar misschien nog wel eens zien als invaller! 
 
Gelukkig hebben we op een feestelijke manier afscheid van Eline kunnen nemen. Tijdens de 
buitenles van haar groepen hebben we Eline verrast met heel veel water, bloemen en een 
filmpje als aandenken. De zon scheen uitbundig en het was echt een feestje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid Glenn 
 
Ook de trainer van onze freerungroepen neemt afscheid. Glenn stopt eind van dit seizoen.  
Volgend seizoen is zijn werk helaas niet meer te combineren met training geven bij ons.  
Zijn kunde en enthousiasme voor het freerunnen zullen we gaan missen!  
We bedanken Glenn voor de afgelopen jaren van fijne samenwerking. 
 
Onze freeruntrainers huren wij in via Parcour Disciplines. Er wordt hard gezocht naar goede 
vervanging, zodat deze lessen na de vakantie ook door kunnen gaan. 
 
Afscheid Lenneke 
 
Lenneke stopt ook met lesgeven, maar gelukkig blijft zij voor haar andere taken nog steeds 
betrokken bij DOS. De combinatie van lesgeven en bestuur neemt teveel tijd in beslag, 
waardoor zij een keuze heeft gemaakt. 
Lenneke blijft actief als bestuurslid en opleider binnen DOS. Je zult haar dus nog regelmatig 
tegen komen! 
 
 



 

Lesrooster volgend seizoen 
 
Gelukkig is er afgelopen jaar al tijd een aandacht besteed aan het opleiden van nieuwe 
leiding. Mede daardoor hebben we voldoende enthousiaste leiding om volgend seizoen weer 
alle lessen te verzorgen. In het rooster zie je dat er voor sommige leeftijden meerdere uren 
zijn. De indeling van de groepen vind je in de bijlage in de mail. . De indeling van de 
Dreumes- en Peuterpret gaat ook veranderen, zoals je kunt zien in het rooster. Deze 
groepsindeling volgt binnenkort.  
 tijd groep leiding 

Maandag 16.00 - 17.30 Selectie 1 
voor meisjes die daarvoor gevraagd worden 

Marijke/Eva 

 17.30 - 19.30 
 

Selectie 2 
voor meisjes die daarvoor gevraagd worden 

Marijke/Eva/Natascha 

 19.00 – 21.00 Selectie 3 en 18+ groep 
Voor meisjes die daarvoor gevraagd worden en 
voor meiden vanaf 18 jaar turnen op eigen niv.  

Marijke/Eva 
 

Woensdag 17.00 - 18.00 
 

Groep 2-3-4 
Meisjes gymnastiek/turnen 

Marije 

 18.00 - 19.00 Groep 4-5 
Meisjes gymnastiek/turnen 

Marije 
 

 18.00 - 19.00 Aspiranten 1 
Meisjes voortgezet onderwijs Gymnastiek/turnen 

Joanne/Jennifer 

 19.00 - 20.00 Aspiranten 2 
Meisjes voortgezet onderwijs Gymnastiek/turnen 

Joanne/Jennifer 

Donderdag 17.00 - 18.00 Groep 5-6 
Meisjes gymnastiek/turnen 

Eva 

 18.00 - 19.00 Groep 6-7 
Meisjes gymnastiek/turnen 

Eva 

 19.00 - 20.00 Groep 7-8 
Meisjes gymnastiek/turnen 

Eva 

 20.00 - 21.00 
 

Gymfit 
sport, conditie en spel 40+ 

Natascha 

 
 

18.00 - 19.00 Parkour en freerunnen (onder voorbehoud) 
groep 5 t/m 7 

 

 19.00  - 20.00 Parkour en freerunen (onder voorbehoud) 
groep 8 t/m 16 jaar 

 

 20.00 - 21.00 Parkour en freerunen (onder voorbehoud) 
Free-training (selectie) 

 

vrijdag 9.00 - 9.45 Dreumespret  
1 tot 2 jaar gymmen met dreumesen en ouders 

Lieke 

 9.45 - 10.30 Dreumespret  
2 tot 3 jaar gymmen met peuters en ouders 

Lieke 

 10.30 -  11.15 Peuterpret  
3 tot 4 jaar gymmen met peuters en ouders 

Lieke 



 

DOSkamp 2-3-4 oktober 

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.  
Van vrijdag 2 oktober t/m zondag 4 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?  

 
ALV – 27 oktober 
 
In april vind altijd onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Vanwege de Corona-
crisis is deze tot op heden niet doorgegaan. Volgens de statuten dient deze wel ieder jaar 
plaats te vinden.  
Deze vergadering zal nu gehouden worden op 27 oktober.  
Te zijner tijd ontvang je hiervan een uitnodiging.  
 
 
DOS Hoodies 
 
Sinds kort is het mogelijk een echte DOS-Hoodie aan te schaffen  
Wij bieden onze leden de mogelijkheid om een DOS-hoodie  
aan te schaffen. Dit is niet verplicht. 

De hoodie is donkerblauw en heeft achterop witte letters DOS.  
Optioneel kan de eigen naam op de borst gedrukt worden. 

Kijk om onze website voor meer informatie 
http://www.dosbodegraven.nl/ledeninformatie/turnkleding.html 

 
 



 

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: Mathanja Francken. 
 
Hey, ik ben Mathanja :)  

Ik ben 15 jaar oud en zit op turnen sinds groep 4.  
Ik zit nu in mijn vierde jaar van Havo. Ik train elke  
maandag bij de selectie twee uur en op woensdag 
 bij de aspiranten een uur. Ik vindt het altijd heel  
gezellig met alle leden van DOS. Iedereen kan met  
elkaar omgaan en er zijn nooit echt grote problemen.  
Ik heb één jaar geholpen bij de kleuters bij toen nog  
Elfrida op woensdag middag. In de tijd dat ik nu op  
DOS zit hebben we al heel veel verschillende activiteiten  
als barbecueën, schaatsen, bowlen, Jumpsquare, de optocht en kamp gedaan. Ik kijk elk jaar 
weer uit naar elke activiteit die we samen met de vereniging doen. Ik kijk toch het meest uit 
naar kamp en hoop dat het door kan gaan ook in deze lastige tijden. Ik spring in de 
trampoline naar Irene, want sinds dat zij op turnen zit hebben we het altijd gezellig gehad en 
ik hoop dat we nog vele jaren samen blijven turnen. 

 
Agenda 2020 
 

Wanneer Wat 

Maandag 13 juli t/m vrijdag 28 augustus Zomervakantie, geen lessen 

31 augustus Start lessen 

2-3-4 oktober DOSkamp 

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober herfstvakantie 

27 oktober Algemene Leden Vergadering 

 
 
 

 

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.  
 


