
Algemeen:
  
Van het bestuur, 
 
Even een terugblik naar afgelopen seizoen per juli is onze nieuwe website in de lucht 
gegaan met dank aan Edgar de bouwer, Greetje die samen met Anita en Nicolet voor 
de meeste input hebben gezorgd. Het verder vullen van de site gaat door dit seizoen. 
 
Ook heeft de Gemeente Kampen, die de gemeente zalen verhuurd, ons onaangenaam 
verrast met een nieuwe indeling in Dans  en Gymzalen. Er moest geschoven worden 
met de lessen. Dde spiegels verdwenen uit de Lelystraat. 
Ondanks protest van ons en de Sportraad bij beheerder, gemeente Kampen en 
wethouder is deze actie door de gemeente doorgezet. We hebben zelf spiegels 
moeten aanschaffen in een kleinere opstelling, zodat we toch de lessen goed aan jullie 
kunnen aanbieden.  Met dank aan Anja Hooisma en de mannen, bedankt! 
 
Voor dit nieuwe seizoen hebben we weer leuke activiteiten en wedstrijden in de 
planning. 
Het Sinterklaasfeest komt eraan als eerste activiteit, geef jij je op om mee te helpen? 
Jullie hulp als ouders blijft nog steeds nodig. Vele handen maken licht werk en het zou 
zonde zijn als we geen activiteiten meer kunnen organiseren door gebrek aan 
vrijwilligers.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beste lezers, 
De lessen zijn na de zomervakantie weer van start gegaan, we hebben van een prachtige zomer 
mogen genieten en nu is het weer tijd om in beweging te komen. We hopen dat jullie allemaal veel 
plezier mogen hebben in jullie lessen, Ook jullie als ouders kunnen meedoen met lessen voor 
volwassenen Trimfit, Zumba Volleybal, je kun vrijblijvend inlopen en direct  meedoen, kom, kijk en 
doe mee!                                     

  
                                                                                        

       
 

Bestuur: 
Belangstelling? 

 
In het bestuur is nog steeds de 

vacature voorzitter vacant 

 
Neem contact op met Marjan 
Boer  voorzitter@gvdoskampen.nl 

Ledenadministratie Anita de Ruiter 
ledenadministratie@gvdoskampen.nl 

Ledeninformatie Alie van Dijk 
dijk417@home.nl 

 

  

NIEUWSBRIEF  seizoen 2018/2019 

Belangrijke data 
 
 
September 
5 Start selectie 
17 Start lessen 
17 Grote Clubactie 
  
 
Oktober 
30 Algemene leden    
                 Vergadering 
22 herfstvakantie 
 
November 
3 Kamperspringtoernooi 
21 Sinterklaasfeest 
December 
  
22 kerstvakantie 
29 Unive gym gala 
 
 

Wedstrijden data 
 
 
 
November 
3 Kamperspringtoernooi 

 
December 
 
Januari 
23  Snerttoernooi 
 
 
 

Handige ICT er gezocht: 

 
We zijn we op zoek naar de juiste man of vrouw  om 
de nieuwe website te onderhouden, de site is 
gebouwd in Wordpress en is voor iemand die handig 
is in ICT makkelijk te onderhouden. 
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Turntrainer nivo 3 : 
 
Per 1 November zoeken we een turntrainer nivo 3 voor Dames Turnen 
De trainingsdata zijn: Dinsdag 18-20 Donderdag18-20 Zaterdag 13-17 
 
Contact:  tel: 06-27864664       secretaris@gvdoskampen.nl 
 
  

                            
  

 
Acties: 
De boekjes voor de Grote Club Actie zijn weer 
uitgedeeld en op 16 september is de Grote Club Actie 
gestart!  Doen jullie allemaal mee? 
                                  
Natuurlijk ontvangen de 3 meest verkopende leden 
een leuke prijs. Koop een lot en vul de gegevens in, 
deze verkoop methode is voor onze jonge leden 
veiliger dat is even wennen voor iedereen. 
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,- 

Leiding STEPS! 
Wie wil een enthousiaste 
Step groep komen trainen 
op maandagavond van 
19-20 uur. 
 

 
Inge van der Hooff heeft 
afscheid genomen. 
Wie kan haar vervangen! 
Weet je iemand geef het 
door! 
 

OOK GEK OP DANSEN?  
 
We gestart zijn met een 
jongere dansgroep op de 
donderdag onder leiding van 
Talitha van Lisse,  
Er is nog genoeg ruimte voor 
jonge kinderen vanaf 6 jaar 
die gek op dansen zijn. 
 
 

 
 
Waar: Donderdag 17-18 
Lelystraat 
 
 
 
 
 
Wilt u onze nieuwsbrief 
blijven ontvangen? Dan 
hoeft u niets te doen.  
Mocht u hem niet meer 
willen ontvangen, dan kunt 
u zich afmelden voor deze 
nieuwsbrief door een mailtje 
te sturen naar 
voorzitter@gvdoskampen.nl   
(zouden we natuurlijk wel 
jammer vinden) 
 
Uiteraard kunt u zich later 
ook nog aan- of afmelden 
voor de nieuwsbrief. 
 
We gebruiken als 
vereniging Instagram 
facebook en de website om 
nieuws, foto`s van 
wedstrijden en activiteiten 
te plaatsen waarop U of uw 
kind kan voorkomen, 
mocht u dit willen dan hoeft 
u niets te doen,  
indien u bezwaar heeft dan 
kunt u dit kenbaar maken 
via 
voorzitter@gvdoskampen.nl  
 
 

ALV 30 oktober: 
 
Op 30 oktober is de Algemene Leden Vergadering, hierin leggen we onder andere uit wat 
we hebben gedaan afgelopen seizoen, ieder is welkom.  
Waar? VV DOS Kampen Kantine op de Maten. Tijd  19.00 inzage start 19.30 
Agenda volgt 
Op onze ALV nemen we afscheid van Nicolet, ze vertrek uit Kampen wegens een nieuwe 
baan. 
Contributie: 
Per 1 oktober is deel van de contributie verhoogd met 25-50 cent per kwartaal.  
Het inschrijfgeld is 10 euro geworden.  
Kijk voor alle bedragen op de vernieuwde website. 
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