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5 januari openen we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsborrel bij De Heeren van 

Noortwijck. 

De opkomst was niet erg groot, maar wel gezellig. 

18 februari waren er Bollenstreekwedstrijden in Sporthal De Waterkanten in Lisse.  

Er deden 53 kinderen van DOS aan mee en er werden diverse prijzen gewonnen. 

24 februari was er een brainstormsessie olv Wendy Plug. Aan de orde kwam: wat willen, wat 

kunnen we, wat is voor verbetering vatbaar? Oa laagdrempelig, lage contributie, gezellige 

vereniging waren de meest positieve reacties. Gebrek aan leiding is een steeds terugkerend 

probleem. 

24 maart hielden we een TC vergadering. Er waren 10 aanwezigen, 5 afmeldingen. 

We vergaderen nog maar 2 x per jaar. Veel zaken worden gecommuniceerd via de app. of 

mail. 

23 juni was de seizoen afsluiting voor alle senioren groepen. 

24 juni was de seizoen afsluiting voor alle kinderen. 

Daarna begon de zomervakantie. 

11 augustus wordt de hoes van de nieuwe valmat, die is aangeschaft van de opbrengst van 

de Grote Clubactie 2016, vervangen door Janssen en en Fritsen omdat er al een scheur in 

zat. 

18 augustus vieren de start van het nieuwe seizoen met een hapje en drankje bij Marga 

thuis. 

Dit was een succes en wellicht voor herhaling vatbaar. 

29 augustus contact met Jan Morssink. We willen de ABC Springwedstrijden naar Noordwijk 

halen. 

Op 29 sept. Komt hij naar Noordwijk om de sporthal te bekijken en een en ander te 

bespreken. Hans en Anja zijn hierbij. Als alles naar wens verloopt, zullen de 

Springwedstrijden op 18 november in Noordwijk zijn. 

6 september: De grote Clubactie boekjes worden geleverd. De actie start op ?? De trekking 

vindt plaats op 13 december. Er worden 1418 loten verkocht wat goed is voor een opbrengst 

van € 3.3047,10 

De kinderen die een boekje inleveren met minimale verkoop van 5 loten krijgen een leuke 

pen cadeau. De beste lotenverkopers (9 kinderen) met als uitschieter Fien Verplancke met 

78 loten, krijgen een presentje. Dit jaar een kerstbeker gevuld met chocolaatjes.  



 
11 november zijn er D-E Springwedstrijden in Bodegraven. Een aantal groepen van DOS doet 

hieraan mee. 

18 november zijn de ABC Springwedstrijden in Noordwijk. Op 17 november vanaf 22:30 uur 

waren een aantal leden in de Sporthal om alles alvast klaar te zetten voor de volgende dag. 

Hans en Wil haalden een tumblingbaan uit Katwijk en een Springtafel uit Lisse. Die uiteraard 

de volgende dag weer terug moesten. 

 

Veel leden waren die dag aanwezig, om te jureren, bemannen teltafel, helpende hand of 

hadden groepen die aan deze wedstrijd deelnamen. Het was een zeer geslaagde dag. Pieter 

Jan Barnhoorn en Gerben van Duin waren aanwezig om de prijsuitreiking te doen. De pers 

was ook aanwezig, er kwam een leuk stuk in de krant.  

De waren de laatste wedstrijden georganiseerd door Jan Morssink . Van DOS kreeg hij een 

grote bos bloemen als dank voor alle jaren (ong. 30) springplezier. 

Er was ook een delegatie van de KNGU aanwezig, die hem ook nog in het zonnetje zette. 

De meiden van de dansgroepen van Ciska en Tessa hebben die dag bij de intocht van 

Sinterklaas gedanst op de Voorstraat. 

27 november werd er in alle lessen Pietengym gegeven. 

30 november zijn alle toestellen door Janssen en Fritsen gecontroleerd en goedgekeurd. 

Slecht een paar kleine dingetjes die we zelf konden aanpassen. Anja en Babs waren hierbij 

aanwezig.   

29 december hadden we het plan om met veel kinderen naar het Gymgala “Touch of Gold” 

te gaan. 

Helaas waren de aanmelding te weinig om een bus te huren. De voorbereidingstijd was 

wellicht te kort. Volgend jaar een nieuwe poging, maar dan wat eerder informatie richting de 

kinderen en ouders. 

Sinds oktober hebben we 4 stagiaires. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Wie weet wat zij 

in de toekomst voor DOS kunnen betekenen. De eerste gesprekken hierover zijn geweest. 

Stijn Passchier bij Babs, Mariska van Leeuwen bij Hetty, Quincy v.d. Zalm bij Anne en Merel 

Broekhof bij Anne en Nicole. De stage is afgelopen voor de zomer 2018. 

In 2017 zij Anouscha Kwakernaat en Diasy Yumani gestopt bij DOS. 


