Algemene
Ledenvergadering
26 maart 2013
Aan de leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het
bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering
van
Gymnastiekvereniging OKK
te Hardinxveld-Giessendam,
welke gehouden zal worden op
dinsdag 26 maart 2013
om 20.00 uur
in de recreatieruimte van ons
gebouw aan de Rijnstraat 1a
te Hardinxveld-Giessendam
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VOORWOORD
Arjan Heijblom

Beste leden,
2012 was een ‘gezond jaar’ voor OKK. Het was een jaar zonder hele
grote gebeurtenissen, geen positieve, maar gelukkig ook geen
negatieve. Een mooi jaar voor een 93 jaar oude vereniging. Als je al
zo oud bent hoeft niet ieder jaar gekenmerkt te worden door grote
pieken en diepe dalen.
2012 was een gezond jaar voor OKK, zeker wat betreft ledenaantal.
Het ledental is in 2012 gegroeid ten opzichte van 2011. Een groot
deel van het jaar stond de teller zelfs boven de 1100 leden. Het is
onze ambitie het ledental in de komende jaren nog verder te laten
groeien. OKK wil ons sportaanbod verder uitbreiden, in het eigen
gebouw, in Boven-Hardinxveld en wellicht ook nog wel op andere
locaties.
2012 was ook in financieel opzicht een gezond jaar voor OKK. Zoals
verder in dit jaarverslag in de exploitatierekening te zien is, heeft OKK
dit jaar een mooi positief resultaat kunnen boeken.
Om onze dromen te kunnen realiseren is het van groot belang dat we
als vereniging gezond zijn en gezond blijven. Daarom is de uitdaging
de komende jaren te blijven werken aan de gezondheid van de
vereniging.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.
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***

3

NOTULEN ALV 28-03-2012
Notulen van de Algemene ledenvergadering van
Gymnastiekvereniging OKK te Hardinxveld-Giessendam gehouden
op woensdag 28 maart 2012 in de kantine van de club.
1.

Opening
De voorzitter, Arjan Heijblom, opent de vergadering om
20.10 uur.
Berichten van verhindering: Marien Amersfoort, Toot Borsje,
Ans Korevaar, Rob Stout.
Ontvallen leden: Cor Barendregt, Nel Blokland. Moment om
bij stil te staan.

2.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Goedkeuring notulen
ALV 2011 de dato 24-03-2011: punt 8 mist een zin
jaarverslag stichting. Deze is beschikbaar. Deze notulen
worden met dank aan de notulist vastgesteld.

4.

Jaarverslagen 2011
A. Communicatie: geen
B. Administratie: geen
Deze punten worden ook behandeld bij de
agendapunten 5, 6 en 7.
C. Personeel en Organisatie: geen
D. Nevenactiviteiten (jeugdraad): Arnaut i.p.v. Arnout
E. Sport: geen

5.

Financieel Verslag 2011
a. BALANS: krediet faciliteit verbonden aan rekening
courant? Nee want wordt niet gebruikt. Schenking
stichting is dit éénmalig? Ja wordt er iets met de
spaarrekening gedaan? Betreft de oude spaarrekening
die is overgegaan naar de stichting. Hebben nu geen
spaarrekening meer. Spaarrekening is gehandhaafd. Op
rekeningcourant krijgen we geen rente.
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Exploitatie: subsidie: meer producten gekregen dan
vorig jaar. Sponsoring is 0 komt dit door de stichting?
Nee. Ambitieus begroot. Borden in de zaal horen bij
advertenties. Er is een sponsorcommissie opgezet die
bestaat nog steeds maar hebben tot nu toe alleen nog
maar voorwerk gedaan.
Huur boven Hardinxveld is niet schrikbarend gestegen.
Drukwerk: zit hier afschrijving machines bij? Nee is een
huurcontract.
Acties: is gesaldeerd. (groot verschil in inkomsten en
uitgaven) nu geen rekeningen gehad van meel etc.
normaal gesproken wordt dit wel ingediend. Kantine
heeft veel opgebracht. Representatiekosten vorig jaar
dubbele kosten van twee jaar zou minder worden maar
nog steeds boven de begroting. Hechten veel aan
vrijwilligers en daar wordt ook veel voor gedaan, ook
verjaardagskaarten etc. er wordt op gelet om het binnen
het budget te houden.
Huur SSO is hoger begroot. Is de prijs verhoogd? Ja,
omdat de stichting verbouwingsplannen heeft.

6.

b.

Verslag kascontrolecommissie: Theo van Dam deelt
mede dat op 5 maart 2012 de kascontrolecommissie,
bestaande uit Theo van Dam, Piet den Dikken en Wil
van Iperen, de boeken hebben gecontroleerd.
Aangegeven wordt dat alles akkoord is bevonden, hij
vraagt de ALV het bestuur te dechargeren. De ALV gaat
hiermee akkoord. De commissieleden worden bedankt
voor hun inzet.

c.

Verkiezing kascontrolecommissie: Theo van Dam is
herkiesbaar, niemand stelt zich beschikbaar. Theo wil
het wel weer voor 3 jaar doen .

Vaststelling contributie 2012
Jeugdleden € 8.40 wordt € 8.80
€ 8.80 wordt € 9.00
€ 9.20 wordt € 9.60
Volwassenen € 12.40 wordt €13.00
Met 5% verhoogd.
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De inschrijfformulieren zijn inmiddels aangepast. Gaat per 1
april in. Bondscontributie is ook aangepast. Opbrengsten
verhoging ruim 5000 euro. Iedereen akkoord.
7.

Goedkeuring begroting 2012
Contributievoorstel is al meegerekend. Geen verdere
vragen. Iedereen gaat akkoord.

8.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Johan van Dam,
penningmeester en Bert Punt, bestuurslid P&O.
Er zijn geen vacatures.
Het stembureau bestaat uit Fred de Rover en Jolanda van
Noordenne.
Er zijn 28 stemgerechtigde leden, waarvan 2 gerechtigden
voor jeugdleden waarvan 30 hun stem hebben uitgebracht.
Johan van Dam: 29 stemmen voor en 1 stemmen tegen.
Bert Punt: 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

9.

Rondvraag
Hennie: staat in de agenda 2011 kleuters ontbreken op 25-5.
Wil Langeveld: overzicht ledenbestand 5 groepen van 5 of
minder leden wordt hier nog iets aan gedaan? Gd 5 trainen
samen met de jongens gj7. Extra gym groep
woensdagmiddag is net gestart. Ba1 maar 4 leden. Moeilijk
om volwassen leden hiervoor te werven. Zijn groepen uit
boven Hardinxveld.

10. Onderscheidingen
De onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap en de
spelden van verdienste worden uitgereikt door de voorzitter
Arjan Heijblom.
Onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap:
Peter van Dam (50 jaar OKK en KNGU)
Henk Prins (40 jaar OKK en KNGU)
Fred de Rover (25 jaar OKK en KNGU)
Patricia Vlot (25 jaar OKK en KNGU)
Niet aanwezig:
Ans Korevaar (25 jaar OKK en KNGU)
Toot Borsje (25 jaar OKK en KNGU)
Rob Stout (40 jaar OKK en KNGU)
Zij zullen op een later tijdstip nog worden gehuldigd.
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Onderscheiding van verdiensten:
Jolanda van Noordenne: zilveren speld i.v.m. o.a. ruim 15
jaar leiding.
11. Sluiting
De voorzitter, Arjan Heijblom, sluit de vergadering om 21.15
uur.

***
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COMMUNICATIE
Andrea de Jager
Ledenbestand.
We sloten het jaar af met een ledenbestand van 1062 leden. Dit is
slechts een klein verlies van leden ten opzichte van vorig jaar. Vorig
jaar was de stand aan het eind van het jaar namelijk 1065 leden.
Samenstelling van het bestuur.
Tijdens de ALV op 28 maart 2012 is Johan van Dam herkozen als
penningmeester en is Bert Punt herkozen tot bestuurslid
vrijwilligerscoördinator en P&O, zodat het bestuur er thans als volgt
uitziet:
Arjan Heijblom
voorzitter
Johan van Dam
penningmeester
Andrea de Jager
secretaris
Bert Punt
vereniging vrijwilligerscoördinator
en P&O
Angela Hofman
sport
Marien Amersfoort
nevenactiviteiten
Het bestuur heeft in het jaar 2012 elf keer vergaderd, het dagelijks
bestuur is ook enkele keren bij elkaar geweest. De belangrijkste
agendapunten waren:
Organisatie bestuur en de bestuurlijke inrichting van de
vereniging intern
Vaststellen beleidsplan voor 2013-2016
Algemene Ledenvergadering
Stichting Sportaccommodaties OKK en de
verbouwplannen
Vakantie- en lesrooster
Leiding, lonen, vergoedingen
Aanschaf nieuw materiaal
Onderzoeken mogelijkheden aanstellen
verenigingscoördinator
Felicitaties.
De vereniging verstuurde felicitaties bij geboorten (waaronder de
geboorte van de dochter van onze voorzitter, Noa Heijblom),
huwelijken en jubilea. Ook kregen alle jeugdleden op hun verjaardag
een felicitatiekaart van de vereniging.
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In memoriam.
Op 13 januari 2012 is ons lid van verdienste Cor Barendregt op 94jarige leeftijd overleden. Zij heeft zich op vele manieren ingezet voor
OKK.
Redactie clubkrant, advertenties en reclameborden.
Onze clubkrant is dit jaar 5 keer uitgekomen. De redactie bestond uit
2 personen, te weten Sjany Mentink en Pieta de Hek. Nadat
bestuurders, leiding en leden de nodige kopij hebben aangeleverd,
maakt de redactie hier een mooi clubblad van. Deze wordt dan in
onze eigen drukkerij gedrukt en de verzamelgroep verzamelt de
gevouwen vellen en niet het tot een fraaie clubkrant. De clubbladen
worden vervolgens door de bezorgers(jong en oud) bij de leden in de
bus bezorgd.
Wij willen alle vrijwilligers in dit proces dan ook hartelijk danken.
In ons clubblad staan verschillende advertenties en ook in de
sportzaal hangen een aantal reclameborden. Wij danken alle
adverteerders hartelijk voor hun financiële steun.
Drukkerij.
2012 was een rustig jaar voor de drukkerij. Wat het volume betreft
nog rustiger dan het jaar daarvoor. Als er andere verenigingen zijn die
voordelig drukwerk willen hebben dan zijn ze welkom om op onze
copyprinter hun drukwerk te laten vervaardigen. Zonder
noemenswaardige problemen rolden onze clubkranten, jaarverslag,
briefjes, enzovoort uit de machine. Er werden 763 masters
(beelddragers) en 132.163 afdrukken gemaakt op ca. 60.000 vel wit
en gekleurd papier. Nog steeds bestaat het team uit Gerrit en Adrie
Overduin en Jan den Breejen met als reserve Johan van Dam.
Website.
De website vormt een belangrijk communicatiemiddel binnen OKK.
Iedere week worden vele stukjes, wedstrijdverslagen, foto’s, filmpjes
etc. aangeleverd. Onze webmaster, Marco van Wijngaarden
(webmaster@okkhardinxveld.nl), houdt de website up to date.
Agenda.
De agenda van 2012 is achterin dit jaarboekje terug te vinden.

***
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ADMINISTRATIE
Johan van Dam
Het jaar 2012 is prima verlopen. Het ledental bleef op pijl en met
acties is veel geld binnengekomen. Eigenlijk is op bijna alle posten
een positief resultaat geweest t.o.v. de begroting zodat we met een
resultaat van ruim € 5.000 zijn geëindigd en we ook nog € 2.500
konden reserveren.
Helaas zal het voor 2013 toch wat pittiger worden. Van de gemeente
krijgen we ruim € 2.000 minder subsidie en algemeen zullen kosten
ook weer wat stijgen.
De stichting is ons gebouw aan het verbouwen en om daar de
begroting sluitend te houden, wordt de huur ook wat hoger. Dat gaat
op jaarbasis ook € 2.500 schelen. Als we dan nog bedenken dat we
naar een heel mooi jubileum gaan, waar we ook voor willen
reserveren, moet de contributie toch iets omhoog.
Omdat ook het verenigingsdeel van de bondscontributie nu bij uw
bedrag zit, willen we de verenigingscontributie met niet meer dan het
inflatiecijfer verhogen. Daarom stellen we voor 2012 een verhoging
van gemiddeld 2,5% op de contributie voor (zie verder het complete
contributievoorstel op de website of vraag hem aan bij het
secretariaat).
De financiële administratie werd in 2012 uitgevoerd door Arianne
Punt, Fred de Rover (salarisadministratie) en Johan van Dam
(vergoedingen, contributie en boekhouding). Voor de
ledenadministratie werd ondergetekende voor de verjaarskaarten en
het bezorgen van post bijgestaan door Marjan de Rover, Helma,
Rosanne en Fleur de Ruiter.

***
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BOUWCOMMISSIE
Johan van Dam
De bouwcommissie bestond in 2012 uit de volgende leden: Piet
Overduin, Hans Revenich, Kommer Wervenbos, Jurre Kraaijeveld en
Johan van Dam. De bouwcommissie adviseert het Stichtingsbestuur
omtrent alle bouwzaken en coördineert de verbouwing en het grote
onderhoud.
De bouwcommissie is in dit jaar 5x bijeen geweest.
Ook heeft de bouwcommissie op 21 april een infomiddag gehouden
en vrijwilligers geworven. De opkomst was niet overweldigend, maar
kwalitatief wel zeer nuttig. Vele ideeën en ook nieuwe helpers zijn
genoteerd.
Belangrijkste wapenfeit in 2012 was toch wel de "echte" start van de
grote verbouwing. In de zomervakantie zijn inpandig heipalen
geslagen. Een enorme klus waarvan je dus na de grote vakantie bijna
niets meer zag. Gelukkig hebben we de foto's nog. Dank aan de
medewerkers.
Na deze werkzaamheden ging het gewone verenigingsleven weer
door en ging de bouwcommissie weer verder met de volgende
stappen voor te bereiden. Eerst moet de grondruil met de gemeente
nog gedaan. (januari 2013 gebeurd) en allerlei leidingen en de weg
moeten nog om. (al wat van gemerkt?). Daarna kan het heiwerk
buiten en de Cascobouw voor de nieuwe kleedkamerverdieping
beginnen.
Aan groot onderhoud is nog een nieuwe dakbedekking op de
danszaal gegaan zodat daar ook het plafond weer opgeknapt kon
worden. De kledingcommissie is in de herfstvakantie getraceerd op
een grotere kast en is de zolder eens goed opgeruimd.

***
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VVC & P&O
Bert Punt
Het jaar 2012 stond in het teken van de continuering van ons in maart
2009 gepresenteerde beleidsplan met de verdere professionalisering
van onze vereniging.
Het jaar stond tevens in het teken van de daadwerkelijke start van de
verbouwing.
Dit jaar hebben weer vele vrijwilligers zich op velerlei gebied voor de
vereniging ingezet. Hier zijn wij uiteraard zeer dankbaar voor. Van de
gehouden activiteiten zal o.a. verslag worden gedaan in de
jaarverslagen van de desbetreffende commissies.
Toch zijn er dit jaar nog een aantal vacatures vacant. Het blijft nog
steeds lastig om mensen voor bijvoorbeeld een bardienst te krijgen,
actieverkopers, een portefeuillehouder dans en klussers tijdens de
jaarlijkse klusdag.
Een vereniging kan minder dan vroeger een beroep doen op vrijwilligers.
Veranderingen in de maatschappij, maar ook in bijvoorbeeld wetgeving,
maken dat het besturen van een vereniging een beroep moet worden
gedaan op de kennis en kunde van professionals en dat minder mensen
bereid of beschikbaar zijn om vrijwillig taken uit te voeren voor de
vereniging.
Uit recente onderzoeken is gebleken, dat het opknippen in kleine taken,
voor veel vrijwilligers een meerwaarde is om als vrijwilliger actief te zijn
en te blijven.
Redenen waarom wij voornemens zijn plannen te maken om in deze
ontstane situatie een oplossing te vinden.
Onder het genot van een hapje en een drankje, is zaterdag 21 april
2012 de vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Onder andere op deze
manier, willen we onze waardering uitspreken voor het onmisbare en
belangrijke werk van vrijwilligers.
Er waren ongeveer 70 vrijwilligers aanwezig in de kantine van OKK.
Deze bijeenkomst ging vooraf aan de voorlichtingsbijeenkomst over
de verbouwing. De bijeenkomst werd omlijst met een
theatergezelschap.
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De vereniging vrijwilligers award van 2012 werd die avond uitgereikt
aan Piet Overduin.
Piet werd unaniem gekozen uit een commissie gevormd door Aartje
den Breejen, Wil Langeveld en Bert Punt.
Een korte opsomming van zijn werkzaamheden als vrijwilliger voor
OKK:
Piet is vanaf 1985 tot en met 1988 als architect
betrokken bij het bouwteam
Ten behoeve van de uitbreiding Danszaal en
Recreatieruimte.
Later vanuit het architectenbureau Van Hunnik,
Lambrechts & Overduin.
Vooral toen echt gebouwd ging worden, deed hij
wekelijks mee aan de bouwteam overleggen. Voor Piet
zijn arbeid hebben we vanaf die tijd nooit een factuur
gehad.
In 1997 is opnieuw een bouwcommissie opgericht, die
vanaf die tijd onafgebroken bezig is geweest met
uitbreidingsplannen, waaronder de Oude Calvijn
Locatie, de Westwijk, de Wielewaal, en de verbouwing
van ons huidige pand.
Voor al die plannen was Piet de architect en voorzag
ons van bouwtekeningen.
In 2000 is hij ook actief sportend lid geworden bij de
trimploeg.
In 2005 is hij ook toegetreden tot het bestuur van OKK,
met als portefeuille: Beheer gebouw.
Deze functie is in 2011 overgegaan in Voorzitter
Stichting Sportaccommodaties OKK.
Behalve het bestuurswerk, is hij zelf gaan klussen in het
gebouw.
Toen hij met pensioen ging, werd dat wekelijks.
Al met al reden om voor de commissie Piet Overduin tot vrijwilliger
van 2012 te kiezen.
Piet gefeliciteerd en we hopen nog lang gebruik van je te mogen
maken.
Piet zal tevens zitting hebben in de nieuwe commissie die voor
volgend jaar een nieuwe vrijwilliger van het jaar zal gaan kiezen.
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Piet ontving uit handen van de commissie een beeldje dat
symboliseert het werk wat Piet voor de vereniging heeft gedaan en
nog mee bezig is.
Het aantal geregistreerde vrijwilligers in 2012 bedroeg 145 personen.
Personeel en Organisatie zorgen ook voor een goede afstemming van de
doelen van onze vereniging en werknemers. Het is ondersteunend naar
de overige bestuursleden.
In 2012 is in het kader van de doelstellingen in het beleidsplan een
start gemaakt met het elektronisch leiding dossier. Per leiding zal een
elektronisch personeelsdossier worden bijgehouden.
Ik wil alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier hebben
ingezet voor de vereniging bedanken en hoop, dat deze vrijwilligers
zich het komend jaar ook weer beschikbaar willen stellen, met in het
vooruitzicht de verbouwing van onze accommodatie.

***

NEVENACTIVITEITEN
Marien Amersfoort
Klaverjassen
e
Zoals afgelopen jaren werd er weer iedere 2 dinsdag van de maand
een kaartavond georganiseerd. Telkens waren er zo’n 30 fanatieke
kaarters. Tijdens de avond worden er 3 rondes gespeeld en in de
pauze is er een verloting. Aan het eind van iedere avond is er een
prijsuitreiking.
Cartridge Ecoplan
Sinds begin 2007 kunnen bij deze actie, naast lege cartridges, ook
mobiele telefoons worden ingeleverd. We hebben hiermee dit jaar €
240,60 voor de clubkas binnengehaald.
Kleding- en speelgoedbeurs
In het voor- en najaar heeft Riena Kamp de kleding- en
speelgoedbeurs voor de vijf- en zesentwintigste keer georganiseerd.
Vrijwilligers hebben de schone, goed draagbare kleding en het
speelgoed ingenomen en verkocht. Van de verkoopprijs is 50% voor
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de verkoper en 50% voor OKK. Dit jaar leverde deze twee beurzen bij
elkaar € 772,25 op voor onze vereniging.
Grote Clubactie
Dit jaar heeft OKK weer meegedaan aan de Grote Clubactie, deze
actie is van 15 september tot 21 november 2012 geweest. Dit is een
landelijke actie, waarbij je loten verkoopt ten behoeve van je eigen
club, in dit geval OKK. Een lot kost € 3,00 waarvan € 2,40 voor de
vereniging is. Zo’n 50 (jeugd) leden hebben met elkaar bijna 700 loten
verkocht, wat een netto-opbrengst van ongeveer € 1.586,36
opleverde voor de clubkas.
Oliebollenactie
Dit jaar werd de jaarlijkse oliebollenactie gehouden en wel op 23
november 2012. Vanaf half 7 in de ochtend tot 3 uur in de middag
hebben vrijwilligers de oliebollen bruin gebakken bij familie Den
Dikken aan de Binnendams. Dit jaar was de vijfentwintigste maal
dat bij huize Den Dikken de oliebollen werden gebakken, we hopen
dat ze de komende vijfentwintig jaar ook hun huis beschikbaar willen
stellen, op naar de 50 keer!
Daarnaast konden bedrijven vooraf oliebollen bestellen zodat deze
vóór de koffie geleverd zouden zijn. Vanaf 12 uur zijn, in zowel Boven
als Beneden-Hardinxveld, (jeugd) leden huis aan huis gegaan om de
oliebollen te verkopen, rond 9 uur ’s avonds zijn de laatste oliebollen
verkocht.
Door de inzet van leden jong en oud is het een zeer geslaagde actie
geweest. De netto-opbrengst van bijna €2.150,00 is een mooie
bijdrage voor onze club.
Onder nevenactiviteiten vallen ook de activiteiten die de Jeugdraad
organiseert. Deze heeft hierover een eigen verslag geschreven.
De leden die dit jaar meegeholpen hebben bij één of meer
activiteiten, wil ik op deze manier bedanken voor hun inzet!
***

JEUGDRAAD
Marien Amersfoort
Het jaar 2012 was voor de Jeugdraad een geslaagd jaar! Met veel
nieuwe Jeugdraad-leden is dit jaar veel energie gestoken in de
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activiteiten om ervoor te zorgen dat de jeugdleden op een andere
manier te vermaken dan alleen met sport. Er zijn verschillende
activiteiten voor de jongere en wat oudere jeugdleden.
Het hele jaar door zijn er nieuwe jeugdraadleden bijgekomen, we
verwelkomen hierbij Bart, Thijs, Gemma, Anouk en Irene.
Met veel hulp van (jonge) vrijwilligers kunnen we deze activiteiten
draaiende houden. We willen daarom ook alle vrijwilligers bedanken
die dit jaar de Jeugdraad geholpen hebben.
De kinderbingo had een hoge opkomst. Ruim 40 kinderen streden
voor een prijs tijdens de bingo! En niet alleen door ballen te trekken,
maar ook door verschillende bingo-varianten kon je je bingokaart vol
krijgen. Er waren weer leuke prijzen te winnen.
De activiteit bowlen was weer geslaagd dit jaar. We zijn naar de
bowlingbaan van Gorinchem geweest en hebben daar een uur lang
fanatiek staan bowlen. De winnaar van de felbegeerde OKK bowling
cup was Mirjam de Ruiter.
De sportnacht trok dit jaar vele nachtelijke avonturiers, naast het in de
schemer volleyballen, zijn er verschillende sporten gedaan. Iedereen
heeft zich tot in de nachtelijke uren moe gestreden, de sportnacht
was een zeer geslaagde activiteit.
De seizoensafsluiting was dit jaar druk bezocht. Het thema van dit
jaar was Superhelden. Meer dan 50 kinderen hebben zich in als
superheld gedragen deze middag.
In de zomervakantie is er altijd het Zomerkamp georganiseerd door
de KNGU. Het thema was dit jaar Zomerkamp dat smaakt naar meer!
Het waren geslaagde weken en we hopen dat er dit jaar weer een
heel hoop kinderen meegaan vanuit de OKK, er waren 20 kinderen
van de partij.
Levend ganzenbord was weer een drukke activiteit. Overal in het
OKK gebouw waren er spelletjes uitgezet en de kinderen waren
allemaal fanatiek bij het veroveren van de zogenaamde kruisjes.
Ondanks het slechte weer waren er toch leden die meededen aan de
dropping. Ze vinden het nog steeds leuk om ergens gedropt te
worden om daarna de weg naar huis te vinden. En thuis bij de OKK
aangekomen stond er lekkere warme kop soep klaar.
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Sinterklaas was weer een groot feest. Met ruim 100 kinderen was
deze activiteit geslaagd. De pieten hadden weer een
levensgevaarlijke act, maar het is gelukkig allemaal goed gekomen
tijdens de middag, aan het eind deelden de pieten de cadeautjes uit.
De Jeugdraad bedankt nogmaals iedereen die meegeholpen tijdens
de activiteiten.
We hopen dat we in 2013 weer een super leuk jaar zullen hebben
met veel activiteiten!
***

SPORT
Angela Hofman
Voor u ligt het jaarverslag sport 2012. Binnen OKK zijn ruim 75
verschillende sportgroepen actief! Ze zijn verdeeld over 5 afdelingen,
te weten Actief Bewegen, Blij(f)fit, Dans, Peuters en Kleuters en
Turnen. Iedere groep wordt geleid door geschoolde en zeer bekwame
lesgevers, waar we dan ook erg trots op zijn. Tevens hebben we een
grote groep gemotiveerde hulpleiding, die een belangrijke
ondersteuning zijn binnen de lessen. We hebben helaas afscheid
moeten nemen van een aantal lesgevers, maar er zijn ook weer
nieuwe bijgekomen, waardoor we alle groepen hebben kunnen
behouden.
In 2012 was Jenny Hoekwater coördinator van de afdeling Blij(f)fit en
Marianne van der Vlies coördinator van de afdeling Actief Bewegen.
Richard van Noordenne was tot aan de zomervakantie coördinator
van de afdeling Turnen. Helaas heeft hij ervoor gekozen te stoppen
met het coördinatorschap, vanwege drukte door veranderingen op
zijn werk. Er is geen nieuwe coördinator gevonden voor deze
afdeling. Bij de overige afdelingen was de functie coördinator reeds
vacant. In 2013 zal worden nagedacht hoe de coördinerende rol van
een afdeling meer kan gaan leven en hoe de uitvoerende taken
binnen de afdelingen vormgegeven en opgepakt kunnen worden.
In het navolgende zal per afdeling de bijzonderheden van het
afgelopen jaar worden besproken.
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Actief bewegen
De groep actief bewegen kent weinig veranderingen. Zowel de
docenten als de leden zijn zeer trouw. Er is dit jaar vanaf 6 februari
een groep BBB bijgekomen op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30
uur onder leiding van Jenny Hoekwater. En vanaf 11 januari in
Boven-Hardinxveld een groep BBB onder leiding van Margriet van der
Berg en Jeanette Salamone. Buiten de jaarlijkse uitjes van enkele
groepen, zijn er geen bijzonderheden te melden.
Dans
In 2012 hebben alle dansende leden van OKK weer 1 of meerdere
optredens gedaan. Tijdens demogyjada ’s in Hardinxveld of
daarbuiten of op speciale uitnodiging. Voor de demogyjada die in
Hardinxveld was georganiseerd i.s.m. OKK, werd voor het eerst na
hele lange tijd een jazzdansmarathon door een aantal straten
gedaan. Dit leverde een mooi bedrag op voor de clubkas en het was
ook een superleuke ervaring voor de deelnemers mede dankzij het
mooie weer. Op volgorde van de kalender de activiteiten die door de
afdeling dans zijn gedaan:
31 maart 2012 opening Rok-festival, jeugddemo
optreden in bibliotheek.
21 april demogyjada in Waddinxveen, optredens
groepen o.l.v. Kelly en Mirjam.
30 april optreden jeugddemo in feesttent aan de
Sluisweg
19 mei 2012 demogyjada in Hardinxveld, optredens
groepen o.l.v. Jolynda, Jenny, Amanda, Mandy, Mirjam
tijdens de 3 voorstellingen. Dansmarathon.
13 juni optreden jeugddemo op school in Giessenburg.
16 juni optreden jeugddemo tijdens braderie
3 november optreden jeugddemo in Dordrecht.
24 november intocht Sinterklaas optredens groepen
Amanda en Jenny.
Voor de zomervakantie werden de lessen gegeven door Jacqueline
Quispel, Mirjam de Ruiter, Kelly Wervenbos, Jolynda Versteeg,
Amanda van der Pijl en Jenny Hoekwater met hulp van Angelina van
Andel, Fabienne Kleijn, Rianne Vlot en Kaylee Hoekwater. Na de
zomervakantie stopten i.v.m. hun studies Mandy Boon en Mirjam de
Ruiter en al eerder Jacqueline Quispel. Kimberley de Ruiter, Mariëlla
van Straten en Celeste van Joost kwamen het lesgeef-team
versterken. Celeste bracht het voor OKK nieuwe product Hiphop op
het rooster. Vanaf de zomervakantie wordt er gewerkt aan de eigen
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OKK-voorstellingen die op 23 maart 2013 in theater de Lockhorst
gehouden gaan worden.
Blij(f)fit
In 2012 is er weinig veranderd wat betreft de uren op het rooster en
de lesgevers van deze uren. Elke week bewegen er vooral veel
dames en een enkele heer met veel plezier een uurtje. Bij de meeste
blij(f)fit groepen wordt na het uur bewegen ook nog een kopje koffie
genuttigd omdat het sociale aspect een belangrijk onderdeel is. Uit
steeds meer onderzoeken blijkt duidelijk dat bewegen je langer
lichamelijk en geestelijk gezond houdt dus voor 2013 hopen wij dat
meer mensen hun weg naar de gezellige groepen weten te vinden.
De lesgevers die de lessen verzorgd hebben in de zaal van OKK zijn
Janny van Dijk, Jose van den Berg en Jenny Hoekwater. In de
Pietersweer bij Rivas zijn dit Loes Ijzerman, Agnes van Kekerix, Marja
van Straten en Alida Leenman.
Binnen de groepen zijn ook activiteiten georganiseerd waarvan u de
verslagen hebt kunnen lezen in de clubkrant of op de website.
Peuter en kleuters
In 2012 stonden op het rooster de lessen Peuter-Speel-Gymgroep,
ouder/kindgym en kleuters groep 0, 1 en 2. Voor de kleuters was er
op 10 maart een middag georganiseerd met thema Olympische
Spelen. Ouders en belangstellenden hebben kunnen zien wat de
kleuters op gym doen en het was een erg leuke middag. De
ouder/kind gymlessen zijn druk bezocht en erg gezellig voor
volwassen en kind. Er wordt door de kinderen een basis gelegd wat
betreft bewegingen en ouders begeleiden dit. Bij de Peuter-SpeelGymgroepen zijn maximaal 15 kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar aan
het spelen, knutselen en gymmen. Regelmatig zijn op de website en
in de clubkrant verslagen en foto’s te zien van wat er op de groepen
wordt gedaan. Dit jaar werden de lessen gegeven door Henny den
Dikken, Marja van Straten, Jolanda van Noordenne en Jenny
Hoekwater met hulpleiding Henriette Ousoren, Ellen Ousoren, Janny
Nederlof, Sjanie Korevaar, Annelinde Kuipers, Rieneke Alblas,
Mariska van Lomwel en Laura Verschoor. Vervangster Cora Putters
is enkele keren in actie gekomen bij verhindering van vaste
lesgevers.
Turnen
In 2012 zijn er geen grote wijzigingen geweest binnen de turnafdeling.
Er zijn 25 verschillende groepen, bestaande uit recreatiegroepen voor
jongens en meisjes, selectiegroepen voor jongens en meisjes, een
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springploeg en een extra gymgroep voor meisjes. Deze extra
gymgroep is het afgelopen jaar goed gegroeid. De jaarlijkse
clubkampioenschappen voor alle turnleden zijn in de Wielewaal
gehouden en het was weer een succesvolle dag. De selectiegroepen
hebben hun wedstrijden door het hele land geturnd. Bart de Ruiter en
e
Mark van Belzen hebben hierbij het NK gehaald. Bart werd 13 , Mark
kon helaas door een blessure het NK niet turnen. Wesley de Haas,
die op wedstrijden voor een andere vereniging uitkomt, maar nog
altijd 1 dag in de week bij OKK turnt, is geselecteerd voor Jong
Oranje. Bij de meisjes is Danee Verbaan tot de halve finale van het
NK gekomen. De selectieturnsters hebben er sinds de zomervakantie
een nieuwe trainster bij, namelijk Helga de Gier. Een ervaren
turntrainster, waar we dan ook erg blij mee zijn. Erik van Noordenne
is na de zomervakantie gestopt als trainer van de recreatie
jongensgroepen op vrijdagavond. Cornell Roverts was reeds
hulpleiding en heeft met veel enthousiasme deze groepen van Erik
overgenomen. Annet Geurtsen, trainster van een aantal
recreatiegroepen, heeft haar niveau 2 diploma gehaald. Tevens
hebben we weer een aantal nieuwe gemotiveerde hulptrainers mogen
verwelkomen.

***
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AGENDA 2012
10-01-12
18-01-12

Klaverjassen
Bestuursvergadering

nevenactiviteiten
bestuur

14-02-12
16-02-12
23-02-12
23-02-12

Klaverjassen
Bestuursvergadering
Kinderbingo
Bowlen

nevenactiviteiten
bestuur
jeugdraad
jeugdraad

10-03-12

Clubkampioenschappen
kleuters

13-03-12
19-03-12
21+28-3-12
28-03-12
31-03-12

4+9-4-12
5+6-4-12
10-04-12
17-04-12
21-04-12
21-04-12
30-04-12

03-05-12
03-05-12
08-05-12
12-05-12
16+30-5-12
19-05-12

02-06-12
12-06-12
13-06-12

Klaverjassen
Bestuursvergadering
Sportcarrousel
Alv
Opening Rok-festival
jeugddemo
Sportcarrousel
Speelgoed- en
kledingbeurs
Klaverjassen
Bestuursvergadering
Info middag verbouwing
Vrijwilligersborrel
optreden jeugddemo
feesttent

afdeling peuters en
kleuters
nevenactiviteiten
bestuur
sport
bestuur
afdeling dans
sport
nevenactiviteiten
nevenactiviteiten
bestuur
bestuur
bestuur
afdeling dans

DVD middag
Speurtocht
Klaverjassen
Bestuursvergadering
Sportcarrousel
Demogyjada Wielewaal
+ dansmarathon

jeugdraad
jeugdraad
nevenactiviteiten
bestuur
sport

Klusdag
Klaverjassen
Optreden jeugddemo
school Giessenburg

beheer bebouw
nevenactiviteiten
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afdeling dans

afdeling dans

16-06-12
21-06-12
23-06-12

Optreden jeugddemo
braderie
Bestuursvergadering
Clubkampioenschappen

afdeling dans
bestuur
afdeling turnen

07-07-12

Seizoenafsluiting

jeugdraad

16-08-12

Bestuursvergadering

bestuur

11-09-12
15-09-12
t/m
21-11-12
17-09-12
27+28-9-12

Klaverjassen

nevenactiviteiten

Grote clubactie
Bestuursvergadering
Speelgoed- en
kledingbeurs

nevenactiviteiten
bestuur

09-10-12
15-10-12
18-10-12
18-10-12

Klaverjassen
Bestuursvergadering
Leven Ganzenbord
Dropping

nevenactiviteiten
bestuur
jeugdraad
jeugdraad

03-11-12
12-11-12
13-11-12
23-11-12
24-11-12

Optreden jeugddemo in
Dordrecht
afdeling dans
Bestuursvergadering
bestuur
Klaverjassen
nevenactiviteiten
Oliebollenactie
nevenactiviteiten
Dansoptreden Sint intocht afdeling dans

01-12-12
10-12-12
11-12-12

Sinterklaasfeest
Bestuursvergadering
Klaverjassen

nevenactiviteiten

jeugdraad
bestuur
nevenactiviteiten

Op verschillende data in het jaar vergaderingen van diverse
commissies.
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