
  
 

Jaarverslag Gym & Move 2021-2022 

Wedstrijden en activiteiten: 

We hebben weer een bewogen seizoen achter de rug. Helaas gooide corona in het najaar 

wederom roet in het eten, zijn er weer lessen uitgevallen of verschoven en zijn de 

wedstrijden allemaal opgeschoven. De wedstrijdturnsters hebben wel voorwedstrijden 

kunnen turnen, maar helaas geen Regiofinale waardoor promoveren niet verplicht is dit 

seizoen. Het Sinterklaasfeest is op de lessen gevierd. De onderbouw groep van Lotte heeft 

meegedaan aan de wedstrijden binnen het Rayon. De recreatie heeft hier helaas niet aan 

meegedaan. De middenbouw en de bovenbouw hebben uiteindelijk hun voorwedstrijden 

kunnen turnen en de toestelfinales. Zij hebben afgelopen jaar mooie resultaten behaald met 

veel medailles. Op 12 mei hebben wij als vereniging succesvol geholpen de wedstrijd te 

organiseren. Op 14 mei hebben wij voor al onze leden een onderlinge wedstrijd kunnen 

organiseren. Heel fijn omdat dit twee keer niet door kon gaan door corona. Het was een 

genot om alle vrijwilligers in actie te zien, de kinderen te zien genieten en het publiek 

eindelijk weer eens te kunnen verwelkomen op de tribune van de Fletiohal. Op dit moment 

maken wij ons op voor hopelijk een wedstrijdseizoen volgens de normale planning en met 

activiteiten en wedstrijden voor onze recreanten. Tijdens corona hebben wij subsidie 

ontvangen voor een etentje. Inmiddels hebben wij een barbecue kunnen houden waarbij 

twee nieuwe bestuursleden zijn uitgenodigd.  

Bestuur: 

Het afgelopen seizoen was de functie van penningmeester vacant. Petra heeft naast de 

voorzitterstaken ook de penningen beheerd. Daarnaast is een administratiekantoor in de 

arm genomen om de financiën in kaart te brengen en de begroting te maken. Financieel is 

het heel goed gegaan. We hebben niet ingeteerd op ons vermogen zoals verwacht. Esmee 

de Graaf is bereid gevonden de inningen via Clubcollect op zich te nemen. Marian en Lotte 

hebben hun taken als bestuurslid neergelegd. Wij danken hen zeer voor hun inzet. Marian 

blijft voor ons de juryleden coördineren en Lotte gaat de wedstrijdinschrijvingen op zich 

nemen. Wij hebben inmiddels ook twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Henny 

en Silvia van harte welkom! Wij zijn heel blij met deze versterking.  

Trainers: 

Dit jaar zijn twee jonge enthousiaste dames begonnen als nieuwe trainsters. We heten 

Kimberly en Aimee van harte welkom bij ons team. Kimberly is gestart met KSS 3. Petra en 

Lotte zijn weer opgeleid tot praktijkbegeleider. Brenda moet deze scholing nog volgen nadat 

haar licentie is vernieuwd. Dit is inmiddels gebeurd maar de opleidingen zitten vooralsnog 

vol. Er zijn ook twee jonge meiden gestart met de KSS1 opleiding: Marit en Anouk.  

Juryleden: 

Isis heeft haar TD1 behaald. Jolande en Marian jureren nog voor ons. We kunnen hard 

juryleden gebruiken.  

  



  
Statuten: 

De statuten moeten worden aangepast aan de wet. Hiervoor is een offerte opgevraagd bij 

een notaris. 

VOG: 

Voor alle leiding en vrijwilligers is een VOG aangevraagd.  

Kleding:  

Afgelopen jaar zijn de nieuwe wedstrijdpakjes in gebruik genomen en trainingspakken voor 

de leiding. Komend seizoen zijn de recreatiepakjes en eventueel trainingspakken voor de 

turnsters aan de beurt.   

Grote Clubactie: 

Er is een mooi bedrag van € 2530 opgehaald. We hebben hier nieuwe materialen van 

aangeschaft: opblaasbalken voor Mereveldlaan, Fletiohal en Schoolstraat, gymblokken voor 

de Schoolstraat, nieuwe balkhoes voor de Mereveldlaan en er komen nog balksteunen voor 

de Fletiohal. We hebben de beste verkopers beloond tijdens de onderlinge wedstrijd. We 

zijn inmiddels weer druk bezig om loten te verkopen.  

Leden en wachtlijst: 

Met het ledenaantal gaat het goed. We hebben stabiel rond de 250 leden. De wachtlijst was 

heel lang, maar wordt momenteel opgeschoond. We hebben nieuwe uren gestart om dit te 

verkleinen. Leandra is gestopt met de ledenadministratie. Wij bedanken haar voor haar 

jarenlange inzet. Lotte neemt dit tijdelijk waar totdat Susi Oosterheerd het overneemt.  

Toestellen: 

We hebben een nieuwe beheerder. Hij is druk bezig het toestellenhok in de Schoolstraat op 

te ruimen en eventueel oud materiaal af te voeren. Zelf hebben we al onze toestellen weer 

netjes op slot gezet.  

Turnhal: 

We hebben vernomen dat Gym & Move tot het einde van dit seizoen gebruik kan maken van 

de turnhal in Nieuwegein. Daarna moeten we een andere oplossing zoeken. We bekijken 

momenteel de opties, onder andere van de turnhal in Woerden.  

 

 

 


