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Maandag 21 augustus is ons seizoen weer
begonnen. Door middel van deze nieuwsbrief
willen we jullie op de hoogte houden van de
vakanties, afspraken, activiteiten, enz.
Bewaar deze brief dus goed.
Website en Facebook
Dit jaar gaan we nog meer informatie met
jullie delen via onze site en onze
Facebookpagina en minder door middel van
brieven. Check deze dus regelmatig om niks te
missen!
Ons team
DOS Noordwijk bestaat uit een groot en
enthousiast team. Wil jij ons team komen
versterken of ken je iemand die daar
interesse in heeft, dan horen wij dat graag.
Wij bieden, naast een goede beloning, ook
diverse opleidingsmogelijkheden.
DOS is nadrukkelijk op zoek naar (oud)leden,
ouders, grootouders, die in hun jonge jaren
hebben geturnd en die DOS willen helpen bij
het geven / assisteren van trainingen aan
onze leden (recreatief, selectie en
volwassenen). Om als vereniging te
continueren en/of te groeien is goede en
voldoende leiding onontbeerlijk.
Grote clubactie
Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote
Clubactie. Met deze landelijke loterij kunnen
we extra inkomsten werven. Een lot kost €3,waarvan 80% naar onze vereniging gaat.
Zaterdag 16 september start deze actie! Wij
vragen aan onze leden om de loten te
verkopen of bij ons te kopen. De loten
worden verkocht via een eenmalige
machtiging, zodat onze (jeugd)leden niet met
contant geld over straat hoeven.

www.dosnoordwijk.nl

Wijzigingen lesrooster:
De selectie uren worden dit seizoen
aangepast. Dinsdag krijgen de groepen
ongeveer om de week les. Dat zijn tot en met
december de volgende dagen: 22 aug, 5 sept,
12 sept, 19 sept, 3 okt, 10 okt, 24 okt, 7 nov,
21 nov, 28 nov, 12 dec.
De lessen op donderdag worden wel elke
week gegeven, behalve op 14 september. Als
er iets in het schema wordt gewijzigd, krijgen
jullie daar bericht van.
Ouder- en kindgym
De dagen waarop ouder- en kindgym wordt
gegeven zijn: 26 aug, 9 sept, 23 sept, 7 okt, 21
okt, 4 nov, 25 nov, 2 dec, 16 dec, 6 jan, 20 jan,
3 feb, 17 feb, 3 mrt, 17 mrt, 31 mrt, 14 apr,
28 apr, 12 mei, 26 mei, 9 juni en 23 juni
Kleding
DOS hanteert voor veel lessen verplichte
kleding. Kijk hiervoor op onze website onder
‘De vereniging’.
Veiligheid
Wij vragen van onze leden om rekening te
houden met de eigen- en elkaars veiligheid.
Daarom is het dragen van sieraden niet
toegestaan. Ook mag er niet gegeten en
gedronken worden tijdens de lessen. Zorg er
ook voor dat lange haren vast zitten.
Halen en brengen
Veel van onze leden worden gehaald en
gebracht. Denkt u hierbij om de
parkeerregels? Bij het Binnenhof wordt
hierop door de politie streng op
gecontroleerd. Als u een kind brengt,
controleer dan of de leiding al aanwezig is,
zodat niemand voor een dichte deur staat.

Contributie
Onze vereniging is begin 2004 begonnen met
het automatisch incasseren van de
contributie. Dit is belangrijk voor de
vereniging omdat het veel kosten bespaart.
Slechts een aantal leden betaalt nog op
andere wijze. We willen deze leden er graag
op wijzen dat ook zij hun vereniging kunnen
helpen door over te stappen op automatische
incasso. Een mailtje aan ons met uw gegevens
is voldoende.

Activiteiten
Dit jaar hopen we naast onze lessen ook
andere activiteiten te organiseren. De
informatie hierover delen we later met jullie
via onze website.
In de week van 2 oktober houdt DOS een
week met open lessen. Je mag als lid van DOS
je familie en vrienden deze week uitnodigen
om een lesje mee te doen
Elk seizoen houdt onze verenging een
Algemene Ledenvergadering. Hier zijn al onze
leden van harte welkom. Deze vergadering zal
in het voorjaar zijn. De datum, agenda en
locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt op onze
website.

Opzeggen
Bij DOS betaalt u per half jaar. Opzeggen is
twee maal per jaar mogelijk, per 1 januari en
per 1 juli. Uw opzegging dient uiterlijk
1 maand voor deze data (dus uiterlijk 1
december of 1 juni) te zijn verstuurd aan de
ledenadministratie
(ledenadministratie@dosnoordwijk.nl). De
leiding vindt het ook fijn als u ook bij hen zich
afmeldt.

Aan het einde van het seizoen organiseren we
een gezamenlijke afsluitdag. Dit zal voor de
volwassen zijn op vrijdag 6 juli en voor de
jeugd op zaterdag 7 juli. De info over de
afsluiting vindt u aan het eind van het seizoen
op de website. In de week van de afsluiting
worden er geen gewone lessen gegeven.

Proeflessen
Een proefles bij DOS is gratis en daarom kan
je geïnteresseerden meenemen om een lesje
mee te doen. Dit kan helaas niet als de les vol
is of bij de selectie. Bespreek van te voren
met de leiding als je iemand wilt meenemen.
Vakantierooster
16 t/m 20 oktober
5 december
25 december t/m 5 januari
26 februari t/m 2 maart
30 maart
1 en 2 april
27 april
30 april t/m 11 mei
20 en 21 mei
9 juli t/m 26 augustus

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze
nieuwsbrief, horen wij dat graag!
Wij hopen er een sportief seizoen van te
maken.

Herfstvakantie
Pakjesavond
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Team DOS Noordwijk:
Anja, Anne, Anouschka, Astrid, Babs, Ciska,
Danielle, Diasy, Gaby, Hans, Hetty, Ingrid,
Joyce, Joyce, Kimberly, Leonie, Marga, Max,
Nicole, Sofie, Tessa, Wendy en Wil.

Peut
DOS doet mee met ‘tanken en schenken’ van
Peut (tankstation Schiestraat). Hiermee
steunt u direct onze vereniging! Als u gaat
tanken, denkt u dan aan DOS?
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