
Jaarverslag 2019 DOS Rijssen 
 
Het jaar 2019 is een complex jaar geweest voor Dos Rijssen. Met de vorige ALV hebben we 
afscheid genomen van Erik Haan als voorzitter en Gerwin Strieks als Penningmeester. Daar 
voor in de plaats heeft Geralda Reterink het voorzitterschap overgenomen en Dinant 
Reterink het penningmeesterschap. Echter bleek met de kerst dat deze functies flink 
onderschat werden. Gelukkig vonden we een nieuwe voorzitter in Yanaika Bruins. In de 
maand November heeft ze dan ook de taak van Geralda overgenomen. Aangezien de 
voorzitter er mee stopte wou de penningmeester op dat moment ook niet meer verder. 
Linda Spenkelink heeft deze functie nu van Dinant overgenomen. We zijn dolblij dat we 
samen met Anna koster als secretaris een nieuw bestuur kunnen presenteren aan DOS 
Rijssen.  
Echter is het bestuur van mening dat er meer mensen nodig zijn om Dos Rijssen meer op de 
kaart te zetten. In 2020 wil het bestuur in kaart hebben wat er nodig is en hopelijk ook de 
mankracht er bij te vinden om dit te realiseren.  
Het verenigingsledenaantal is vergeleken met vorig jaar gedaald. Momenteel hebben we 240 
leden, vorig jaar was dit 305. Deze proberen we de komende jaren weer omhoog te halen 
door meer activiteiten in het openbaar te houden. We willen meer zichtbaar zijn.  
 
Het jaarverslag per afdeling is door de afdeling coördinator geschreven en zo overgenomen. 
 
Gymnastiek  
In het jaar 2019 hebben er verschillende wedstrijden en toernooien plaatsgevonden.  
Op 2 februari vond de eerste plaatsingswedstrijd voor een zevental meiden van de 5e divisie 
plaats. Deze meiden trainen deels bij DOS en deels bij Turnschool Rijssen. Voor een aantal 
van hen was dit hun eerste officiële turnwedstrijd. Op 16 maart kwamen deze meiden weer 
in actie om zich alsnog te kunnen plaatsen voor de finale. Wendy en Karen wisten zich beide 
te plaatsen. Ook Babette wist zich te plaatsen voor de finale. De finale van de 5e divisie werd 
gehouden op 6 april. Zowel Wendy, Karen als Babette hebben zich goed staande gehouden 
en zijn 8e, 19e en 23e van Overijssel geworden.  
Op 20 april was het weer tijd voor het NTS-toernooi. DOS ging naar huis met maar liefst 7 
medailles!! Eden (gym groep 5-6) en Isa (gym groep 7+) hebben een mooie eerste plek 
behaald, beloond met een gouden medaille. Madelein (gym groep 5-6), Vera-Lotte (gym 
groep 56), Noemie (gym groep 3-4), Fay (gym groep 5-6) en Elena (gym groep 7+) zijn 
tweede geworden, beloond met een zilveren medaille. Een spannende, gezellige en 
geslaagde dag!   
Het jaar 2019 stond ook in teken van onze Showavond met als thema: “DOSNEY”. Alle leden 
van de verschillende groepen hebben spetterende optredens neergezet. Deze avond was 
een groot succes voor zowel de leden als het publiek. 
De gymnastieklessen zijn redelijk vol. Groep 3,4 begon klein maar groeide ook uit tot een 
groep met 10 meiden. Groep 5,6 bleef een grote groep met 15 meiden. De peuter- en 
kleuterlessen bleef helaas achter in ledenaantal.  
 
Ook niet onbelangrijk om te noemen is dat er een aantal assistenten binnen DOS hun 
gymdiploma 1 en 2 hebben behaald. Top meiden!!!  
 
 



Jaarverslag Dans 2019 DOS Rijssen 
Hierbij het verslag van de dansafdeling (jazz en hiphop) van DOS Rijssen, wat wij zoal in dit 
jaar beleefd hebben. 
We proberen wanneer iemand haar eigen les niet kan geven zoveel mogelijk dit onderling op 
te lossen. Soms lukt het niet dat iemand kan invallen en gaat de les niet door. 
Op 17 januari hebben wij een nieuwe radio in de Welleweg in gebruik genomen. Deze werkt 
goed en kan wanneer deze vol is zonder stroom gebruikt worden. Dit is handig voor 
optredens buiten. We zijn er ondertussen wel achter dat na ongeveer 1,5 uur deze accu wel 
leeg is en dat we dan toch stroom nodig hebben…. 
24 januari hebben wij met alle leiding vergadert bij Anna. We willen o.a. meer meedoen met 
optredens. Hebben als taak meegekregen om op zoek te gaan naar meer demo’s en shows.  
Maart: Bij groep 7,8 gaan er veel kinderen af omdat de les op de vrijdagmiddag gegeven 
wordt. Conclusie: in het nieuwe seizoen niet meer op vrijdag trainen indien mogelijk. 
16 maart heeft de c-selectie meegedaan in Almelo met een wedstrijd op d-niveau. Dit om 
toch een keer een wedstrijd mee te maken en te kijken hoe dit zou uitpakken. Omdat zij qua 
niveau te hoog waren zijn ze laatste geworden. Wel goed om toch mee te hebben gedaan. 
De meiden en trainster (Gergana) weten nu hoe zo’n wedstrijd gaat en welke eisen er 
gelden. 
30 maart hebben de groepen van de hiphop en jazz Voortgezet onderwijs meegedaan aan de 
wedstrijd van kunstbende in Zwolle. De meiden vonden het leuk om deel te nemen en willen 
de volgende keer ook weer meedoen. Niet in de prijzen gevallen. 
6 april mocht groep 5,6 de modeshow lopen/dansen van de HEMA. De HEMA was erg 
enthousiast over deze groep van ongeveer 12 meiden, terwijl zij maar een erg korte tijd 
hadden om dit in te studeren. Ze zijn gevraagd voor de volgende show in september. 
1 juni hebben wij de vesten gekregen voor de gym en jazz die de leden gaan dragen tijdens 
wedstrijden en optredens. Zowel kindermaten als volwassen maten. Wij zijn onze sponsor 
Visymo dan ook erg dankbaar hiervoor! 
15 juni was de grote showavond van DOS Rijssen. Het thema was DOSney. De show is goed 
verlopen en we hebben veel complimenten mogen ontvangen.  
In de week van 1 juli hebben alle groepen van de afdeling dans een optreden gegeven bij de 
zwemvierdaagse bij zwembad de Koerbelt in Rijssen. Voor volgend jaar zijn we weer 
teruggevraagd. 
Zomervakantie: Laura stopt met lesgeven. D.m.v. groepen doorschuiven en bij elkaar doen 
komen wij uit met de leiding die wij op dit moment hebben.  
Helaas geeft Tiffany pas een week van tevoren aan dat zij ook stopt met lesgeven, dus zitten 
we zonder leiding voor de VO groep. Esmee gaat deze groep lesgeven. Maar achteraf was dit 
geen succes en zorgde dit voor veel problemen bij de meiden. Meiden zijn eraf gegaan door 
de leiding. Ouders hebben met Esmee gepraat, maar dit hielp niet. De hele groep zou op een 
gegeven moment stoppen. Na veel gepraat is Esmee in november 2019 van de groep 
afgehaald en zaten we weer zonder leiding. Rosanne heeft deze groep overgenomen (tot 
maart 2020.) De rust en gezelligheid is weer teruggekeerd in deze groep. 
We merken dat na de zomervakantie bijna alle groepen nieuwe leden krijgen. Dit is 
hartstikke mooi. We krijgen van ouders te horen dat de meiden enthousiast zijn over de 
trainsters. Dat er veel gezelligheid in de groepen is en dat DOS warmte uitstraalt. Mooie 
complimenten. 
De hiphop is gegaan van 1 uur les naar 2 uur les. 



September: de damesjazz begint meer leden te krijgen. Dit is natuurlijk erg fijn voor deze 
groep. De dames zijn enthousiast over de dansen die zij aangeleerd krijgen. Het is een 
gezellige groepje met elkaar. We mogen nog wel meer reclame voor deze groep gaan 
maken, omdat het blijkt later in het jaar dat deze groep niet meer groeit. 
7 september is er een Dossenjacht (vossenjacht) georganiseerd door de vereniging. 
Verschillende leden van de jazz, gym en acro hebben hieraan deelgenomen. Zij vonden het 
superleuk en willen dit nog wel een keer doen! Het was een geslaagde middag. 
28 september heeft groep 4,5 meegedaan met een optreden bij de burendag in de wijk 
Braakmanslanden. 
Ook heeft groep 5,6 deze middag en avond de modeshow mogen dansen voor de HEMA. 
Weer was de HEMA enthousiast en ook degene die voor alle modellen zorgt gaf alle meiden 
persoonlijk een compliment, inclusief de leiding! 
5 oktober heeft groep 4,5 een optreden gegeven bij the Readshop i.v.m. de kinderboeken 
week. 
24 oktober hebben verschillende kinderen van groep 1 t/m 8 meegedaan met een demo bij 
de Jumbo Veeneslagen voor spek de kas. Dit was achteraf ontzettend leuk, want we hebben 
in de winkel gedanst! En een mooi bedrag opgehaald voor DOS. 
November: we zijn niet tevreden over de kwaliteit van de jazzpkajes. Veel steentjes gaan 
eraf en bij sommige pakjes laten de naden los. Men L die deze pakjes voor ons maken willen 
dit niet meer doen. We mogen het ontwerp wel houden en stappen over naar Juna4kids die 
ook onze turnpakjes maakt. 
23 november mocht DOS reclame maken op het Hoge Wal plein. Verschillende groepen van 
de vereniging, o.a. jazz groep 1 t/m 4, hebben een demo laten zien. De kinderen waren erg 
enthousiast hierover! Ook hebben wij er gestaan met een lange mat en parcours zodat 
kinderen een pietendiploma konden verdienen. Dit liep mooi door. Ook weer een geslaagde 
dag. 
30 november hebben alle groepen van de afdeling dans optredens gegeven in het centrum 
van Rijssen. Elke groep heeft op 2 verschillende plekken gedanst. Ook de acro heeft een 
demo laten zien. 
De groep jazz VO mocht als zwarte piet deze dag rondlopen. De meiden deden dit op een 
leuke manier! En hebben als zwarte piet opgetreden. 
We hebben dit jaar leuke optredens meegemaakt, maar ook zorgen over bepaalde groepen 
gehad. Gelukkig is de rust weer teruggekeerd en wordt er volop weer met plezier gedanst in 
alle groepen. Verschillende groepen groeien qua leden aantal. Wel is het altijd weer 
afwachten hoe dit in de loop van het jaar zal gaan, gaan er veel af of komen er veel leden bij. 
Tot nu toe mogen wij niet klagen over onze dansafdeling. We hebben nog een paar demo’s 
in het verschiet. 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acro 
Het seizoen zijn we gestart met allemaal nieuwe sporters. Dit zijn vooral sporters uit 
Ommen. Deze sporters zijn bij onze club gekomen doordat in Ommen een trainster moest 
stoppen met lesgeven. Samen met al deze sporters waren de teams compleet. De indeling 
van trainsters over de verschillende groepen is hetzelfde gebleven. Op de recreatie groep 
(maandag) staan als leiding: Iris Nijland, samen met assistent Imre van Uitert. Op de 
selectiegroep (dinsdag en vrijdag) staan als leiding: Joëlle Rutterkamp, samen met assistent 
Evertine Rutterkamp. Samen bieden zijn E- tot en met C-lijn aan. 
De eerste wedstrijd van het seizoen was de BOAC. Een open internationaal toernooi, in 
Breda. Met veel zenuwen gingen we hier heen. Maar er werd boven verwachting 
gepresteerd. Van alle jaren dat we mee deden aan de BOAC was dit het beste jaar tot nu toe. 
We hebben maar liefst 5 podiumplekken en 1 hoogste dag score behaald. Een mooi begin 
voor een nieuw seizoen. 
Ook de rest van het seizoen is er beter gepresteerd. Te beginnen met de OZAK. Een open 
toernooi waar wij dit jaar voor het eerst aan mee deden. Op deze wedstrijd mochten wij 1 
podiumplek en 1 hoogste dag score in ontvangst nemen. Ook hebben wij meegedaan aan de 
KNGU-wedstrijden en hierbij zijn de volgende resultaten behaald: 13 podiumplekken op de 
plaatsingswedstrijden, 4 ONK podiumplekken,  waarvan 3 Oost Nederlands kampioen. En 3 
halve finale podiumplekken behaald, waarvan 2 kampioen van half Nederland zijn 
geworden. En zijn er 5 NK-plekken  gehaald met als resultaat een 3e plek op het NK D-
senioren duo en een Nederlands kampioen voor een trio uit de C-lijn. Ook hebben de 
meiden van de selectiegroep mee gedaan aan IAG, een open internationaal toernooi waarbij 
er 3 podiumplekken en een hoogste dag score is behaald. Met een medaille regen sluiten we 
het medaille record seizoen af en kijken we uit naar het nieuwe seizoen. 
 
Conditietraining 
Elke dinsdag wordt er conditietraining gedaan in de zaal. Er is met een klein groepje 
meegedaan met de Ladies Park Run 5km en tot je nek in de drek 5km in juli in Vriezeveen. 
Afgelopen december met kerst een wandeling gemaakt met alle leden van de groep. ’s 
Avonds eerst wandelen, dan gezellig rondom een kampvuur wat drinken.  
 
Bootcamp  
De bootcamp kende een lastig jaar. Het aantal leden bij de volwassenen bleef op het 
dieptepunt steken op 5 leden en het leek er niet op dat er nieuwe aanwas zou komen. Het 
blijft nog wel een uitdaging om een leider/ster voor deze groep te vinden. Erik doet het nu 4 
jaar, maar er is moeilijk iemand te vinden. 
Bootcamp kids is gestopt na de zomervakantie. Helaas was er geen nieuwe leiding te vinden 
die deze groep les wil geven. Ook het ledenaantal van deze les was zo flink gedaald ( 2 leden 
) dat er besloten is de Kids bootcamp te stoppen.  
 
Financieel 
De vereniging is gezond. Momenteel hebben we genoeg geld in kas. Het nieuwe bestuur is er 
achter gekomen dat er helemaal geen sponsoren zijn die ons financieel ondersteunen. Wel 
zijn er afgelopen jaar een x aantal materialen gesponsord door diverse bedrijven. Ook zijn 
we dankbaar dat we een mooie verloting konden houden met meer dan 300 prijsjes om de 
showavond eruit te kunnen halen. Met daarbij nog 3 sponsoren die ons een geldbedrag 
gegund hebben.  


