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• De ALV vindt, in tegenstelling tot vorig
seizoen, fysiek plaats;

• De datum van de ALV is sinds juli 2022 bekend
en gedeeld via een nieuwsbrief en de website;

• Alle leden zijn uitgenodigd voor de ALV;

• De inbreng en de betrokkenheid van leden en 
is en blijft belangrijk;

• Interactie is mogelijk tijdens de ALV, of vooraf
via mail of telefonisch contact;

• bestuur@gvdos.nl of voorzitter@gvdos.nl.

OPENING

mailto:bestuur@gvdos.nl
mailto:voorzitter@gvdos.nl


• Het bestuur is in samenstelling het afgelopen seizoen niet gewijzigd;

• Het bestuur is het hele jaar door versterkt met Juliet Brokken als vertegenwoordiger namens de trainers;

• Het bestuur staat open voor nieuwe leden. Dit is noodzakelijk om op korte en lange termijn het beleid 
van de vereniging vorm te geven en in te vullen;

• Geïnteresseerden zijn welkom om geheel vrijblijvend één of meerdere vergaderingen bij te wonen;

• De bestuursleden zijn bij de KvK geregistreerd als UBO (Ultimate Benificial Owner).

JAARVERSLAG 2021/2022

BESTUUR
voorzitter: Steven Vervoort

secretaris: Henriette Reinders

penningmeester: Ralf Adams

bestuurslid materialen: Elke van Velthoven 

bestuurslid: Vacante posities



JAARVERSLAG 2021/2022
TRAINERS COMMISSIE
• De Trainers Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het 

sportieve programma van de vereniging. De belangrijkste 
taken zijn:

• Zorgdragen voor een kwalitatief goed lesaanbod;

• Effectieve inzet van trainers;

• Efficiënt benutten van sportzaal de Schelf.

• In het seizoen 2021/2022 zijn we gestart met 4 nieuwe 
zelfopgeleide hoofdtrainers. Het ging om Tony 
Schaardenburg, Lindy van Vugt, Jesse van den Dries en 
Sven Maas.

• In februari 2022 heeft Mark van Dongen afscheid 
genomen als hoofdtrainer. 

• Aan het eind van het seizoen is Jan Pijnenburg gestopt als 
trainer van de volleybalheren. Jan wordt in het nieuwe 
seizoen vervangen door Jeroen van Gastel. Jeroen 
fungeert dan vooral als aanspreekpunt.

• Jesse van den Dries en Sven Maas hebben aangegeven 
voor het nieuwe seizoen niet meer beschikbaar te zijn als 
hoofdtrainer. Lindy neemt in het nieuwe seizoen de 
lessen over van Jesse en Sven.

• Het seizoen 2021/2022 was voor G.V. DOS het eerste 
seizoen waarbij de methode Kleuren Turnen is toegepast.



JAARVERSLAG 2021/2022
LESSEN

• De Trainers bereiden de lessen goed
voor en dragen zorg van een
kwalitatief goede en gevarieerde les;

• Voor de recreatieve turnlessen werd
dit seizoen voor het eerst gebruik
gemaakt van de methode Kleuren
Turnen;

• De eerste diploma’s werden in 
december uitgereikt;

• Ondersteuning door hulptrainers, 
ouders van leden en oudere leden is 
noodzakelijk om er voor te zorgen dat
de materialen goed worden
opgebouwd bij een les en om de 
veiligheid tijdens de les te 
waarborgen; 

• Plezier in de les staat centraal;

• Er is continu aandacht voor een
optimale indeling van de lessen. De 
huur van de zaal is de grootste
kostenpost van de vereniging. 
Bovendien moet er ten alle tijden
ruimte zijn voor de instroom van 
nieuwe leden. Dit alleen wanneer er 
nog ruimte is in de les.



JAARVERSLAG 2021/2022
ACTIVITEITEN COMMISSIE

• De Activiteiten Commissie (AC) draagt zorg voor
diverse activiteiten die worden georganiseerd
door de vereniging. De belangrijkste taken zijn:

• Zorgdragen voor de Club 
Kampioenschappen;

• Zorgdragen voor de vrijwilligersdag.

• De AC zag aan het eind van vorig seizoen enkele
leden vertrekken waardoor het aantal leden werd
gereduceerd tot twee. Met een uit nood geboren
wervingscampagne bestaat de AC inmiddels weer
uit vijf leden. 

• De AC verzorgde op 9 en 10 juli de Club 
Kampioenschappen in de Roomley. 

• De AC zorgde voor een attentie voor de vele
vrijwilligers die G.V. DOS rijk is waarvoor
ontzettend veel waardering is. De intentie is om 
komend seizoen weer een vrijwilligersdag te 
organiseren.
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ANDERE BELANGRIJKE ONDERWERPEN

• Ook in het seizoen 2021/2022 waren er landelijke 
maatregelen van toepassing op de binnensport 
vanwege Covid-19. Als vereniging hebben we hier 
passende invulling aan gegeven.

• Extra inkomsten vereniging door deelname aan de 
Rabo Clubsupport actie, De Grote Clubactie en de 
spaarpunten van Plus supermarkt Ammerlaan. Ook 
wordt er middels statiegeld op plastic flessen 
duurzaam geld ingezameld en hebben we oog voor 
het milieu. 

• De springgroep heeft op 1e Pinksterdag door het 
organiseren van een Turbo Speurtocht geld 
ingezameld voor een trampoline. 

• G.V. DOS gaf alle leden en vrijwilligers een 
jubileumcadeau. 

• G.V. DOS stond in de Unentse Sprokkels.

• In samenwerking met het exploitatiebedrijf is er 
aandacht voor de inrichting van de zaal.

• In samenwerking met Janssen en Fritsen worden 
jaarlijks onze materialen gekeurd.



DE FINANCIEN

• TOELICHTING OP WINST EN VERLIESREKENING 2021/2022

• TOELICHTING OP BEGROTING 2021/2022

• Detailinformatie over de winst- en verliesrekening is op verzoek in te kijken
door de leden van G.V. DOS. Dit geldt ook een inzage in de begroting van het 
nieuwe seizoen. 



DÉCHARGE BESTUUR
• ZIJN DE LEDEN VAN G.V. DOS AKKOORD MET HET GEVOERDE BELEID?

• Dit jaarverslag dient als verantwoording van het verenigingsjaar
2021/2022



HET NIEUWE SEIZOEN

DE UITDAGINGEN VAN ONZE VERENIGING
• Scherpere sturing op het budget; 

• Een contributieverhoging voor alle lessen is 
noodzakelijk;

• De continuïteit van de vereniging is het uitgangspunt;
• Er blijft aandacht voor het betaalbaar houden van alle 

lessen;
• Het is noodzakelijk om te investeren in materiaal 

vanuit veiligheidsoogpunt.

• Blijvende aandacht voor de inzet van vrijwilligers;
• Uitbreiding van het aantal trainers is nodig om het 

groeiend aantal leden een plek te bieden;
• G.V. DOS betrekt oudere leden, ouders van leden en 

andere betrokkenen bij de vereniging.
• G.V. DOS bestaat door de inzet van vrijwilligers. In het 

verleden, nu maar ook in de toekomst.

• Kleding
• Er is een nieuwe (trainings) pak gekozen voor onze 

trainers en de (selectie)leden; 

• Uitbreiden van het bestuur;
• De bezetting is klein. Het grootste gedeelte van de 

operationele werkzaamheden wordt uitgevoerd door 
het bestuur zelf. Idealiter wordt er gewerkt met 
meerdere commissies.



ONZE KAMPIOENEN BIJ HET TURNEN

• Niveau D wedstrijd
- 1e plaats bij de 1e teamwedstrijd;
- 2e plaats bij de 2e teamwedstrijd voor Laura de Laat, 
Inge van Erp en Anne Versteeg. 

Meerkamp (senioren)
- 2e plaats voor Laura de Laat. 



ONZE KAMPIOENEN BIJ HET SPRINGEN
11 juni Bocholtz
Jeugd team (meisjes en jongens jeugd)
- Goud op Kast en Airtrack. Brons op minitrampoline;

Junioren team
- Zilver op de Tumbling 

Senioren team (dames en heren)
- Goud op Pegasus en Airtrack. Brons op minitrampoline; 

25 juni Rotterdam Ahoy
22 finaleplaatsen op het NK in Ahoy
Teun Vermeer | Goud op minitrampoline. Brons op Airtrack.
Mika Vervoort | Goud op Pegasus. Zilver op Airtrack en minitr;
Jesse van den Dries | Goud op Pegasus. Brons op Airtrack;
Marijn Linnemeijer | Brons op Pegasus en minitrampoline.



ONZE JUBILARISSEN
Jeugd en senioren
Laura de Laat 11 maart 2022 12 ½ jaar
Giovanni de Kroon 25 mei 2022 12 ½ jaar
Guusje Jespers 23 maart 2023 12 ½ jaar

Ladies Fit
Corrie Pijnenburg 1 augustus 2022 55 jaar
Wilma Lichtvoet 1 november 2021 40 jaar 
Marianne Stasse 26 september 2021 26 jaar 
Riky Woestenberg 17 september 2020 12 ½ jaar
Roos van de Made 15 december 2021 12 ½ jaar
Agnes van Gils 1 februari 2021 12 ½ jaar

Trainers
Anja Pijnenburg 1 december 2021 12 ½ jaar
Juliet Brokken 1 december 2021 12 ½ jaar



TOT SLOT

VRAGEN ZIJN VAN HARTE WELKOM
• Tijdens de ALV en natuurlijk aan het bestuur en de trainers 

gedurende het gehele seizoen;
• Een hapje en een drankje geregeld door de AC;
• Bedankt voor je komst en bijdrage.


