
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Beste lezers, 
Hier alweer de 2e nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. De lessen zijn weer gestart, en we zijn 
druk met activiteiten en de voorbereiding  van de Algemene leden vergadering.    
Veel leesplezier!         

 Marjan Boer, bestuur GV DOS  

 

Algemeen:
Jeugd in Beweging volgt op dit 
moment 5 proeflessen. Bij o.a. 
gym, springgroep en de 
dansgroepen!  
Nadien kunnen ze natuurlijk lid 
worden van onze vereniging. 

 
Dansgroep: 

 
 
Jongensgym: 

 
 
Op maandagavond is er nog 
ruimte in de meisjes gymgroep. 
Wil je eens komen meedoen dan 
kun je een les gratis meedoen. 
Van 17-18 uur in de gymzaal aan 
de Noordweg nr 90.  
Aanmelden hoeft niet, kom 
meedoen! 
 
We hebben ook groepen voor 
volwassenen: Zumba, Trimfit en 
Volleybal, wist u dat? 

 

Nieuwe trainingspakken: 
De nieuwe pakken van JAKO voor onze selectieleden zijn binnen! Ze komen zo mooi voor de 
dag op de wedstrijden. Hiervoor hebben we als vereniging, de leden, de leiding en ook de 
ouders een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Een foto van de nieuwe trainingspakken volgt 
nog!  
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 2 seizoen 2017/2018 

Belangrijke data 

 

 

September 
4 Start Spek je kas  

16 Start Grote Clubactie 

  

 

Oktober 
19 Algemene leden    

                 Vergadering 

21 – 29 Herfstvakantie 

 

 

November 
25 Kamperspringtoernooi 

 
 
December 
(volgt) Sinterklaasfeest 
23-31 kerstvakantie     

(2wk t.m. jan.) 
 
Januari 
1-7 jan kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 

Instuif 23 september          
Agelopen zaterdag hebben meer dan 40 meisjes en 
jongens hun kans gegrepen om zich lekker uit te 
leven tijdens de instuif in de turnhal! Voor eten en 
drinken werd gezorgd.  

                     
 

 
Meini vroeg: of ze nog een keer zouden willen 
komen?? JA! Jazeker komen we dan weer, dus 
kortom geslaagd! 
Voor meer informatie kan je mailen naar:  
Mewi@ticali.nl                

 



 

 

Acties: 
Op 16 september is de Grote Club Actie gestart.                                    
Natuurlijk ontvangen de 3 meest verkopende leden een 
leuke prijs. Koop een lot en vul de gegevens in! 
Deze verkoop methode is even wennen voor iedereen, 
maar is voor onze jonge leden veiliger. 
 

Hoe werkt het? 
De vereniging registreert de gegevens in Mijn Grote 
Clubactie. De Grote Clubactie incasseert eenmalig het 
bedrag bij de lotenkoper, die het lotnummer op 
zijn/haar bankafschrift ontvangt. Mensen die loten 
kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs 
van € 100.000,- 

____________________________________________     

   
De Jumbo actie loopt ook nog en u kunt nog steeds 
onze club ondersteunen met de vouchers!!  

                 

 
      

Bestuur: 
We hebben voor onze 
website jarenlang met veel 
plezier Roy Hartong mogen 
vragen om de site te 
ondersteunen. Roy doet nu 
een stapje terug en we 
hebben Nicolet Westrik 
voor het beheer van de 
vernieuwde website en PR 
ondersteuning bereid 
gevonden ons hiermee te 
helpen. Nicolet is als leiding 
en vrijwilliger al langer 
actief binnen GV DOS en 
van harte welkom in het 
bestuur. 
_____________________ 
 
Voor ledeninfo kun je 
terecht bij Alie van Dijk 
gvdosgym@hotmail.com 
 
Voor ledenadministratie bij 
Anita de Ruiter 
ledenadm-
gvdos01@outlook.com 
 
Vragen en voor 
aanmeldingen activiteiten 
bij Anita Pennekamp 
ajpennekamp@tele2.nl 
activiteiten@gvdoskampen.nl 

 

 
 

 
Wedstrijden data 

 
September 
- 
Oktober 
- 
November 
25     Kamperspringtoernooi 
 
 

 
 
Januari 
24 Snerttoernooi 

ALV: 
19 oktober is de Algemene Leden Vergadering. Hierin leggen we onder andere uit wat we 
hebben gedaan afgelopen seizoen. 
Iedereen is welkom!  
 
Waar? VV DOS Kampen Kantine op Sportpark de Maten.  
 
Agenda volgt nog! 
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