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Algemene 

Ledenvergadering 
27 maart 2014  

 
 

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 

 
donderdag 27 maart 2014  

 om 20.00 uur 
 

in de recreatieruimte van ons 
gebouw aan de Rijnstraat 1a 
te Hardinxveld-Giessendam 
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VOORWOORD 
Arjan Heijblom 

 
 
U leest het jaarverslag 2013. Dit jaar bestond OKK 94 jaar. De 
100 nadert. In 2013 is daarom een jubileumcommissie 
geïnstalleerd en zijn dan ook al de eerste voorbereidingen 
gestart voor ons eeuwfeest in 2019. 
 
2013 was ook het eerste jaar van het beleidsplan 2013-2016. 
In dit plan zijn vier ambities geformuleerd voor OKK. In 2013 
zijn de eerste stappen gezet om deze vier ambities te 
verwezenlijken. 
Verder in dit jaarverslag vindt u per bestuursportefeuille en 
commissie een verslag van alle activiteiten die in 2013 hebben 
plaatsgevonden. Hieronder leest u per ambitie een voorbeeld 
van wat er binnen OKK in 2013 is gebeurd. 
 
Ambitie 1: een leven lang sportief! 
In 2013 zijn we gestart met ouder-kindgym in Boven-
Hardinxveld. Nu kunnen daar ook de allerjongste kinderen een 
sportief leven beginnen bij OKK!  
Ambitie 2: een professionele organisatie 
In augustus 2013 is de functie ‘verenigingscoördinator’ 
vastgelegd in een functiebeschrijving en zijn twee 
functionarissen deze functie gaan uitvoeren.  
Ambitie 3: groei in aanbod en ledental 
In 2013 is het ledental weer boven de 1.100 leden gekomen en 
stabiel rond dit ledental gebleven. Het doel is om voor 2016 te 
groeien tot minimaal 1.200 leden.  
Ambitie 4: een gezonde bedrijfsvoering, om te kunnen 
investeren in onze doelen en ambities 
De plaatjesactie samen met supermarkt Hoogvliet in het 
voorjaar van 2013 was een groot succes en heeft ruim 
tweeduizend euro opgebracht. In totaal hebben de ‘acties en 
evenementen’ in 2013 bijna zevenduizend euro opgebracht.  
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Het beleidsplan 2013-2016 heeft als titel ‘werk in uitvoering’. 
Centraal thema in het beleidsplan is de vraag hoe we als 
vereniging tot meer uitvoeringskracht komen. Bent u benieuwd 
hoe wij dit in de komende jaren willen bereiken? Kijkt u eens 
op onze website! Daar vindt u steeds het laatste nieuws, ook 
het beleidsplan is daar te vinden. En mocht u van onze 
ambities zelf ook ambitie krijgen, laat het ons weten! 
 
 
 

* * *  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?start=132&sa=X&biw=1138&bih=720&tbm=isch&tbnid=wh86s-wNCrcfFM:&imgrefurl=http://gym.svdfs.nl/nieuws/overzicht/page/3&docid=lCqug8Y9N3jK7M&imgurl=http://gym.svdfs.nl/uploads/2/news/thumb/plaatje.jpg&w=145&h=173&ei=6Bb9Us7ZJbLJ0AXWuIEw&zoom=1&ved=0CJsBEIQcMDI4ZA&iact=rc&dur=619&page=7&ndsp=25
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AGENDA 
         Blz.  
 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
 (Ingekomen stukken moeten ten minste één week  
 voor de ALV bij het bestuur  aanwezig zijn) 
3. Goedkeuring notulen  
 Algemene Ledenvergadering 26-03-2013                       5 
4. Jaarverslagen 203 
 A.  Communicatie          Andrea de Jager             9 
 B.  Administratie           Johan van Dam        11 
 C. Bouwcommissie        Johan van Dam             12 
 D. Jubileumcommissie        Marien Amersfoort         13 
 E.  P&O / VVC          Bert Punt         14 
 F.  Nevenactiviteiten        Marien Amersfoort        16 
  Verslag jeugdraad        Anouk van Dalen           18 
 G.  Sport          Angela Hofman        20 
  a. Verslag Actief Bewegen    
  b. Verslag Dans    
  c. Verslag Blij(f) fit    
  d. Verslag Peuters en kleuters   
  e. Verslag Turnen    
5. Financieel Verslag 2013 
 a. Exploitatie vereniging    
 b. Verslag kascontrolecommissie 
 c. Verkiezing kascontrolecommissie   
6. Vaststelling contributie 2014  
7. Goedkeuring begroting 2014  
8. Bestuursverkiezing 
 Aftredend/herkiesbaar: voorzitter, A. Heijblom 
 Aftredend/herkiesbaar: bestuurslid, M. Amersfoort 
 Eventuele kandidaten/tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang 

van de Ledenvergadering bij het secretariaat aanmelden. 
9. Rondvraag 
10. Onderscheidingen 
11. Sluiting 
* De stukken die bij de diverse agendapunten horen staan op 
aangegeven bladzijden. 

* * * 
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NOTULEN ALV 26-03-2013 
 
 
Notulen van de Algemene ledenvergadering van 
Gymnastiekvereniging OKK te Hardinxveld-Giessendam 
gehouden op woensdag 26 maart 2013 in de recreatieruimte 
van de club. 
 

1. Opening 
De voorzitter, Arjan Heijblom, opent de vergadering 
om 20.13 uur.  
Berichten van verhindering: Bert Punt,  Marco 
Kuyntjes, Anja Verbaan, Sjany Korevaar, Marja 
Verstraten. 
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Goedkeuring notulen 
ALV 2012 de dato 28-03-2012: op pag. 6 staat kleuters 
ontbreken op 25-5, Henny den Dikken weet niet wat dit 
betekent. Dit wordt uitgelegd. 
Deze notulen worden verder met dank aan de notulist 
goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslagen 2012 

A. Communicatie: geen op- en aanmerkingen, 
vastgesteld 

B. Administratie: geen op- en aanmerkingen, 
vastgesteld  
Deze punten worden ook behandeld bij de 
agendapunten 5, 6 en 7. 

C. Bouwcommissie: geen op- en aanmerkingen, 
vastgesteld  

D. Personeel en Organisatie: -Jenny Hoekwater 
vraagt of er een elektronisch leiding dossier wordt 
bijgehouden. Ja, digitaal wordt bijgehouden welke 
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diploma’s elke leiding heeft. Verder geen op- en 
aanmerkingen, vastgesteld 

E. Nevenactiviteiten (jeugdraad): geen op- en 
aanmerkingen, vastgesteld    

F. Sport: geen op- en aanmerkingen, vastgesteld 
 

5. Financieel Verslag 2012 
a. Exploitatie vereniging: 

Schatting in de kop hoort er niet te staan. 
-Will Langeveld: nieuwe producten is wat hoog 
begroot? Geen extra verhuur geweest, enkel een 
verjaardagsfeestje(sport in de gymzaal). 
-Aartje den Breejen: Drukwerk gaat erg achteruit, 
normaal levert het wat op? Geen extra drukwerk 
geleverd, wel eigen drukwerk gedaan. 
-Anita den Dikken: contributie gaat ongeveer €6,- 
per lid omhoog. Hoe kom je dan aan totaal bedrag 
van €6000,- omhoog? Contributieverhoging is 
ongeveer 2½ % en dan kom je aan dit bedrag. 
-Jeanette den Dikken: wat houdt reservering in? In 
beleidsplan zijn dingen afgesproken, om dit te 
bekostigen moet er geld achter de hand zijn. Ook 
voor komend jubileum. 
-Aartje den Breejen: subsidie is minder? Ja met 
dank aan de gemeente. 

b. Verslag kascontrolecommissie:  
-Theo van Dam: Op 13-3-2013  heeft de 
kascontrolecommissie, bestaande uit Theo van 
Dam, Piet den Dikken en Wil van Iperen, de 
boeken 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: Wil van Iperen 
is herkiesbaar, niemand stelt zich beschikbaar. Wil 
wil het wel weer voor 3 jaar doen.  
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6. Vaststelling contributie 2013 
-Er is ongeveer 2½ % verhoging i.v.m. inflatie. Dit is 
nodig omdat we minder subsidie krijgen, ook omdat er 
meer huur aan de stichting betaald moet gaan worden 
en voor reserveringen. 
-Will Langeveld: kom je dan volgend jaar wel uit of 
moet je dan weer verhogen?  Ja, we willen zo alles 
voor zijn en dan alleen inflatie meenemen. BTW 
voordeel voor stichting is wel een voordeel, zo kunnen 
we goedkoper heien bijvoorbeeld. 
Alle aanwezige leden zijn voor contributievoorstel en 
wordt dus goedgekeurd. 
 

7. Goedkeuring begroting 2013 
-Jenny Hoekwater: inkomsten bij wedstrijden en 
demo’s, wat is dit? Inkomsten van 
clubkampioenschappen, dansmarathon en 
demogyjada en dit jaar de Lockhorst. Altijd lastig te 
begroten omdat je niet weet welke acties er dit jaar 
zijn. 
-Henny den Dikken: klein materiaal is dit jaar minder 
begroot, terwijl ze al jaren wacht op pionnen. Dit klein 
materiaal valt onder de stichting. 
-Aartje den Breejen: felicitatiekosten zijn hoog? 
Waarom moeten we 2 keer iets krijgen? Wij vinden dat 
je vrijwilligers goed moet belonen en vinden het niet 
overdreven hoog. Hierin zitten ook verjaardagskaarten, 
speldjes etc. 
Begroting wordt goedgekeurd. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn: Andrea de Jager, 
secretaris,  en Angela Hofman, bestuurslid Sport.   
Het stembureau bestaat uit: Anita en Jeanette den 
Dikken. 
Er zijn 35 stemgerechtigde leden, waarvan 3 
gerechtigden voor jeugdleden. 
Andrea de Jager: 35 stemmen voor en 0 stemmen 
tegen. 
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Angela Hofman: 34 stemmen voor en 1 stemmen 
tegen.  
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

10. Onderscheidingen 
De onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap en 
de spelden van verdienste worden uitgereikt door de 
voorzitter Arjan Heijblom. 
Onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap: 
Cees de Ruijter (65 jaar OKK) 
Jan den Breejen (60 jaar OKK) 
Mariette Hoekwater (25 jaar OKK en KNGU) 
Daniëlle van Iperen (25 jaar OKK en KNGU) 
Joke Roza (25 jaar OKK en KNGU) 
Niet aanwezig: 
Ada Dekker (65 jaar OKK)  
Anja Verbaan (50 jaar OKK en KNGU) is reeds 
gehuldigd. 
 
Hierna volgt een stemming en benoeming van twee 
ereleden: Henny den Dikken en Janny van Dijk. Het 
bestuur wil aan de ALV vragen om hen erelid van de 
vereniging te maken. Zij hebben in het verleden veel 
voor OKK gedaan en doen dit nog steeds. Ze passen 
dus goed in onze slogan: OKK een levenlang sportief. 
Iedereen gaat akkoord. Onder het genot van een glas 
champagne worden de onderscheidingen uitgereikt 
aan Henny en Janny.  

 
11. Sluiting 

De voorzitter, Arjan Heijblom, sluit de vergadering om 
21.35 uur. 

 
* * * 

                                                        
 
 



9 
 

COMMUNICATIE 
Andrea de Jager 

 
 
Ledenbestand  
We sloten het jaar af met een ledenbestand van 1.101 leden. 
Dit is een mooie kleine winst van leden ten opzichte van vorig 
jaar. Vorig jaar was de stand aan het eind van het jaar namelijk 
1.062 leden. 
Samenstelling van het bestuur 
Tijdens de ALV op 26 maart 2013 is Andrea de Jager herkozen 
als secretaris en is Angela Hofman herkozen tot bestuurslid 
Sport, 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 2013 tien keer vergaderd, het 
dagelijks bestuur is ook regelmatig 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 
- Onderzoeken mogelijkheden aanstellen 

verenigingscoördinator. 
Felicitaties  
De vereniging verstuurde felicitaties bij geboorten, huwelijken 
en jubilea. Ook kregen alle jeugdleden op hun verjaardag een 
felicitatiekaart van de vereniging.  
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Redactie clubkrant, advertenties en reclameborden  
Onze clubkrant is dit jaar vijf keer uitgekomen. De redactie 
bestond uit twee 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 
2013 was een rustig jaar voor de drukkerij. De copyprinter 
bewees weer haar grote nut voor onze vereniging. Er waren 
geen grote problemen en het drukken van clubkranten, 
jaarverslag en briefjes e.d. verliep vlot. Ook voor enkele 
andere verenigingen werd drukwerk vervaardigd. 495 masters 
(beelddragers) werden gemaakt; 129.732 afdrukken gedraaid 
en ca. 60.000 vel wit en gekleurd papier verwerkt. Nog steeds 
bestaat het team uit Gerrit en Adrie Overduin en Jan den 
Breejen. Johan van Dam is onze reserve. 
Website  
De website vormt een belangrijk communicatiemiddel binnen 
OKK. Begin oktober is een geheel nieuwe website online 
gegaan. Er zijn vele positieve berichten ontvangen van deze 
vernieuwde en professioneler uitziende site.   
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 2013 is achterin dit jaarboekje terug te vinden. 
 

 
* * * 

 

mailto:webmaster@okkhardinxveld.nl
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ADMINISTRATIE 
Johan van Dam 

 
 
Het jaar 2013 is op zich niet slecht verlopen. Het ledental is 
licht gestegen en met acties is veel geld binnengekomen. 
Zoals vorig jaar al aangekondigd zou 2013 zwaarder worden. 
Dat is ook zo uitgekomen. Een licht exploitatietekort van  
€ 1.200,00 moesten we incasseren. Maar ondanks minder 
subsidie,  hogere salariskosten, en meer huur, is toch de 
grootste klap wel opgevangen. Echte uitschieters ten opzichte 
van de begroting zijn er niet geweest.  
 
Om het voor U als leden nog beter te maken, moeten we voor 
2014 toch nog een flinke slag gaan maken. We hebben meer 
nodig voor de accommodatie en ook de personele kosten gaan 
nog omhoog. Om een goede, gezonde club te blijven, moeten 
we ook kunnen reserveren. Voor investeringen, voor een 100 
jarig jubileum, voor verbetering van de accommodatie. 
 
Om niet in de marge te blijven rommelen, hebben we besloten 
om u voor te stellen vanaf dit jaar ook in de maand juli 
contributie te heffen. De maandbedragen zullen dan niet 
omhoog gaan, maar we innen een extra maand. Dit geeft direct 
voldoende ruimte om de begroting voor de komende jaren 
sluitend te krijgen.  
  
De financiële administratie werd in 2013 uitgevoerd door 
Arianne Punt, Fred de Rover (salarisadministratie) en Johan 
van Dam (vergoedingen, contributie en boekhouding). Voor de 
ledenadministratie werd ondergetekende voor de 
verjaardagskaarten en het bezorgen van post bijgestaan door 
Marjan de Rover, Adrie Kunst en Luna Salamone. 

 
 

* * * 
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BOUWCOMMISSIE 
Johan van Dam 

 
De bouwcommissie bestond in 2013 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 3 keer bijeen geweest. 

 
Hoewel er nog steeds niet veel te zien is, zijn we toch ook in 
2013 weer wat stapjes richting realisering fase 1 van de 
bouwplannen gegaan. Net voor de zomervakantie is door een 
ploeg vrijwilligers het plantsoen tegenover de parkeerplaatsen 
geruimd. Dit hoeft de gemeente dan niet meer te doen en 
scheelt ons straks geld. In de zomervakantie zijn de heipalen 
al de grond ingegaan. Verticaal opslaan noemen we dat. 
Hierna is verder gegaan met de voorbereiding van volgende 
stap. De kleedkamers op verdieping en overbouwing van de 
parkeerplaats. We gaan dus langzaam maar gestaagd verder. 
  
Omdat het stichtingsbestuur uit twee leden bouwcommissie 
bestaat en het voorbereidende werk is overgegaan in het 
concreet uitvoeren van de verbouwing, is besloten om de 
bouwcommissie als zodanig te beëindigen. Het bestuur van de 
stichting gaat dit nu verder zelf doen, geholpen door een aantal 
vrijwilligers en adviseurs. Telkens als er nu concreet een klus 
gaat gebeuren, wordt hiervoor een bouwteam gevormd die dit 
namens de stichting gaat begeleiden. 
 
 

* * * 
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JUBILEUMCOMMISSIE 
Marien Amersfoort 

 
 
In 2013 zijn Heidi Ruis, Wil Langeveld, Jurre Kraaijeveld en 
Marien Amersfoort bij elkaar gekomen om de jubileum 
commissie te vormen voor het 95 en 100 jarig jubileum.  
In januari van 2014 is Renate den Breeijen bij de jubileum 
commissie gekomen.  
Tijdens de vergaderingen zijn er festiviteiten voor het 95-jarige  
jubileum van 2014 uitgezet. Daarnaast zijn er al activiteiten 
verzonnen voor het 100-jarig jubileum. In 2013 zijn er al enkele 
acties uitgevoerd om geld te genereren om de activiteiten van 
het komende jubileumjaar mogelijk te maken.  
Naast de jubileum uitvoering in juni 2014 worden er 
festiviteiten in september/oktober voor de leden en vrijwilligers 
georganiseerd.  
 
 

* * * 
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VVC & P&O 
Bert Punt 

 
 
Dit jaar hebben weer vele vrijwilligers zich op velerlei gebied 
voor de vereniging ingezet. Hier zijn wij uiteraard enorm blij 
mee. Van de gehouden activiteiten zal verslag worden gedaan 
in de jaarverslagen van de desbetreffende commissies. 
 
Ook dit jaar waren er nog een aantal vacatures vacant. Het 
blijft nog steeds lastig om mensen voor 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.  
 
Het jaar 2013 stond in het teken van een nieuw beleidsplan, 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt aan een nieuw 
beleidsplan voor de jaren 2013-2016.  
 
Een plan dat de komende jaren richting geeft aan het beleid 
van de vereniging. Het beleidsplan heeft de naam: ‘’Werk in 
Uitvoering” en heeft als centrale vraag hoe we als vereniging 
meer voor elkaar kunnen krijgen. Om te zorgen dat het sportief 
en financieel goed blijft gaan met de vereniging is het nodig om 
te investeren in het structureel verbeteren van de vereniging. 
 
Daarom hebben wij als bestuur onderzocht wat de 
mogelijkheden zouden zijn onze doelen te bereiken en om 
OKK te blijven laten groeien en professionaliseren. Wij hebben 
gemeend dat dit mogelijk zou zijn door het aanstellen van een 
vereniging coördinator die in dienst zou zijn bij OKK. 
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Wij hebben er na vele overleggen goed vertrouwen in, dat dit 
een functie is die OKK verder kan helpen bij haar plannen en 
tevens een stukje rust kan creëren bij het bestuur, leiding en 
overige vrijwilligers door op diverse gebieden tussen deze te 
communiceren en te coördineren. 
 
Om meer ‘’doekracht’’ te realiseren in de vereniging zijn Jenny 
Hoekwater en Jurre Kraaijeveld aangesteld als 
verenigingscoördinator. De voornaamste taak van de 
verenigingscoördinator is het werk van de vrijwilligers en 
lesgevers aangenamer maken, bijvoorbeeld door tijdrovende 
klussen uit handen te nemen of samen met lesgevers nieuwe 
producten te ontwikkelen. 
 
Ondanks het feit dat wij binnen onze vereniging een groot 
aantal vrijwilligers hebben die zich trouw inzetten voor OKK, 
moeten we als bestuur onderkennen, dat veel projecten en 
tijdrovende klussen, zowel op bestuurlijk vlak als op het gebied 
van sportaanbod, vaak blijven liggen. Met name het uitvoeren 
van structurele vrijwilligerstaken vinden veel mensen in deze 
tijd lastig te combineren met werk en gezin. 
 
Zoals eerder gezegd beschrijft ons beleidsplan als doelen: 
professionaliseren, creëren van meer doe kracht en het 
uitbreiden van ons sportaanbod.  
 
Binnen de vereniging OKK is het aantal geregistreerde 
vrijwilligers in 2013, 150.   
 
Personeel en Organisatie zorgt ook voor  een goede afstemming 
van de doelen van onze vereniging en werknemers. Het is 
ondersteunend naar de overige bestuursleden.  
 
In 2013 is een vervolg gemaakt met het elektronisch leiding 
dossier, waar per leiding alle diploma’s en competenties 
vastleggen. 
 
Personeel & Organisatie is een vakgebied dat zich richt op het 
personeel van onze vereniging. Het personeel houdt onze 
vereniging mede draaiende, zonder werknemers zouden 
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weinig verenigingen nog bestaan. De continuïteit van een 
vereniging hangt sterk af van het personeel.  
 
Ik wil alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier dit 
jaar hebben ingezet voor de vereniging bedanken en hoop, dat 
deze vrijwilligers zich het komend jaar ook weer beschikbaar 
willen stellen. 
 
 

* * * 
 
 

NEVENACTIVITEITEN 
Marien Amersfoort 

 
 
Klaverjassen 
Zoals afgelopen jaren werd er weer iedere 2e 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 ruim € 325,00 voor de clubkas binnengehaald. Komend 
jaar blijven we de cartridges inzamelen, mocht je deze nog 
thuis hebben liggen, lever ze dan in bij OKK. 
Kleding- en speelgoedbeurs 
In het voor- en najaar heeft Riena Kamp de kleding- en 
speelgoedbeurs voor de zeven- en achtentwintigste keer 
georganiseerd. Vrijwilligers hebben de schone, goed 
draagbare kleding en het speelgoed ingenomen en verkocht. 
Van de verkoopprijs is 50% voor de verkoper en 50% voor 
OKK. Dit jaar leverde deze twee beurzen bij elkaar € 1.000,00 
op voor onze vereniging, ruim € 200,00 meer dan vorig jaar. 
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Plaatjesactie Hoogvliet 
In december 2012 is OKK benaderd door Hoogvliet 
Supermarkt in Boven Hardinxveld met de vraag of wij mee 
zouden willen doen aan een plaatsjesspaaractie van Hoogvliet 
in verband met het 45-jarig bestaan van Hoogvliet 
Supermarkten in 2013. 
Een actie die een groot succes bleek te zijn bij onze 
jeugdleden toen het sparen en ruilen eenmaal was begonnen. 
Voor OKK heeft dit door de mogelijkheid van plaatsing van 
advertenties in het album ook nog eens ruim € 2.000,00 
opgeleverd. Zowel voor de club als voor de leden een zeer 
leuke actie dus. 
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 600 loten verkocht, wat een 
netto-opbrengst van ongeveer € 1.400,00 opleverde voor de 
clubkas. 
Oliebollenactie 
Dit jaar werd de jaarlijkse oliebollenactie gehouden en wel op 
22 november. Vanaf 06:00 uur tot 15:00 uur hebben 
vrijwilligers de oliebollen bruin gebakken bij familie Den Dikken 
aan de Binnendams. Dit jaar was er een baal extra bijgedaan 
om de opbrengst te verhogen, en dit is goed gelukt. Bedrijven 
konden vooraf oliebollen bestellen zodat ze bij de koffie een 
overheerlijke oliebol konden eten. Vanaf 12 uur zijn, in geheel 
Hardinxveld, (jeugd) leden huis aan huis gegaan om de 
oliebollen te verkopen, rond 20:00 uur zijn de laatste oliebollen 
verkocht. 
Door de inzet van leden jong en oud is het een zeer geslaagde 
actie geweest. De netto-opbrengst was €2.569,06, dit is ruim  
€ 400,00 meer dan vorig jaar, ook dit is weer een mooie 
bijdrage voor onze club. 
 
Onder nevenactiviteiten vallen ook de activiteiten die de 
Jeugdraad organiseert. Deze heeft hierover een eigen verslag 
geschreven.  
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De leden die dit jaar meegeholpen hebben bij één of meer 
activiteiten, wil ik op deze manier bedanken voor hun inzet! 
 
 

* * * 
 
 

JEUGDRAAD 
Anouk van Dalen 

 
 
Het jaar 2013 was voor de Jeugdraad een 
geslaagd jaar! We hebben dit jaar helaas 
afscheid genomen van Irene Versluis, 
Bram de Ruiter en Cornell Roverts. Daar 
tegenover verwelkomen we wel Anniek de 
Waard, Mirjam de Ruiter en Seline 

Verbaan. 
Met deze oude en nieuwe Jeugdraad-leden is dit jaar veel 
energie gestoken in de activiteiten om de jeugdleden op een 
andere manier te vermaken dan alleen met sport. Er zijn 
verschillende activiteiten voor de jongere en wat oudere 
jeugdleden. Met veel hulp van fanatieke 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 
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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 Jungle. Van de zaal was een jungle gemaakt en de 
kinderen konden hier al hun energie kwijt.  
In de zomervakantie is er altijd het Zomerkamp georganiseerd 
door de KNGU. Het thema was dit jaar: “Zomerkamp ’t Spettert 
er vanaf!!!” 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.  
Dit jaar was er voor het eerst een spooktocht georganiseerd. In 
een groot donker bos moesten de kinderen opdrachten doen, 
om zo het raadsel op te lossen. Er waren een hoop kinderen 
die de route durfden te doorstaan, terwijl de spoken ze het niet 
makkelijk maakten.  
 
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. Aan het eind van de middag deelden de pieten 
cadeautjes uit. 
De Jeugdraad bedankt nogmaals iedereen die meegeholpen 
heeft tijdens de activiteiten.  
We hopen dat er in 2014 weer een super leuk jaar van zullen 
maken met veel activiteiten! 
 
 

* * * 
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SPORT 
Angela Hofman 

 
 
In 2013 heeft de afdeling sport van OKK goed gedraaid. Zoals 
u bij de afzonderlijke 5 afdelingsverslagen kunt lezen, hebben 
we bijna alle (ruim 75!) verschillende sportgroepen kunnen 
behouden en zijn we blij met de uitbreiding van het aanbod in 
Boven Hardinxveld.  
In navolging op het nieuwe beleidsplan 2013-2016 is een begin 
gemaakt met het verwezenlijken van de gestelde doelen op 
sportgebied. Plannen ter uitbreiding van het sportaanbod 
zowel in Beneden als in Boven Hardinxveld zijn gemaakt en de 
nieuwe producten kunt u in 2014 op het rooster terugvinden. Er 
is denktank geformeerd om de visie op sport vast te leggen, 
wat een leidraad zal worden voor het verder ontwikkelen van 
de afdeling en waarmee we aan de buitenwereld kunnen  laten 
zien wat OKK te bieden heeft en waar we voor staan.   
We hechten belang aan hoge kwaliteit van de lessen middels 
goed opgeleide en enthousiaste lesgevers, die ook in 2013 de 
lessen weer hebben neergezet. We hebben afscheid moeten 
nemen van enkele lesgevers en weer nieuwe mogen 
verwelkomen. Er is goed geïnvesteerd in de toekomst door het 
opleiden van verschillende jeugdleden tot hulptrainers, zowel 
bij het turnen als bij de dansafdeling.     
De coördinatie van de verschillende sportafdelingen werd voor 
de zomervakantie verzorgd door Jenny Hoekwater en 
Marianne van der Vlies. De afgelopen jaren hebben we 
gemerkt dat binnen een vereniging met de omvang van OKK er 
veel werk te verzetten is. Ondanks de inzet van vele trouwe 
vrijwilligers, kon niet alles worden gerealiseerd wat we graag 
wilden. Om ook in de toekomst krachtig aan zet te kunnen 
blijven, heeft het bestuur ervoor gekozen twee 
verenigingscoördinatoren aan te stellen om meer doe-kracht 
binnen de vereniging te genereren en druk bij de vrijwilligers 
weg te halen. Jenny Hoekwater en Jurre Kraaijeveld vervullen 
deze functie. Zij vormen de verbinding tussen het bestuur en 
de uitvoering. Op sportgebied coördineren zij de verschillende 
afdelingen, wat in de praktijk inhoudt dat zij zoeken naar 
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nieuwe lesgevers bij uitval, de opleidingen coördineren, 
organiseren van de grote evenementen, nieuwe producten 
opzetten, bestaande producten verder verbeteren waar nodig, 
bijscholing organiseren, enz.   
Actief Bewegen 
In 2013 stonden er 14 groepen op het rooster waar in de les 
actief tot zeer actief kan worden bewogen. Twee trimgroepen, 
vijf aerobicslessen, drie stepslessen en vier BBB –uren 
gegeven door Erik van Noordenne, Jeanette Salamone, Thalita 
Vermeulen, Marianne van der Vlies, Margriet van den Berg en 
Jenny Hoekwater. Na de zomervakantie werd het combi-
aerobics uur op de dinsdagavond  gewijzigd in een zumba les 
en werd er een zumba toning les  o.l.v. Cathy van der Knaap 
op het rooster geplaatst. Helaas was de deelname aan deze 
groepen niet als verwacht en werd het na de herfstvakantie 
een salsa aerobics uur o.l.v. Janneke Baardman.  Tijdens de 
woensdagochtend lessen past Lina Bruins voor de sportende 
moeders op de kinderen in de recreatie ruimte. De lessen van 
Jeanette  zijn vanwege een blessure overgenomen door 
Thalita in november en december 2013. 
Blij(f)fit  
In 2013 is er veel hetzelfde gebleven 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 hopelijk vinden meer mensen 
hun weg naar de gezellige groepen. 
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. 
Deze groep werd per 1 december opgeheven omdat Rivas de 
dagbesteding aan de Pietersweer gestopt heeft. 
Binnen de groepen zijn ook activiteiten georganiseerd waarvan 
u de verslagen hebt kunnen lezen in de clubkrant of op de 
website. 
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Dans  
In 2013 hebben alle dansende leden van OKK weer 1 of 
meerdere optredens gedaan.  Het hoogtepunt was de eigen 
voorstelling op 23 maart in theater de Lockhorst. In een vlot 
tempo werden er 3 voorstellingen neergezet door de dansers, 
step- en aerobicsleden. Het was een feest om de dag te 
organiseren, mee te doen en om als publiek naar te kijken. Het 
plan is om in 2016 weer een eigen dans voorstelling te maken. 
De meiden van de woensdag onder leiding van Kelly hebben 
deelgenomen aan de demogyjada op 20 april in krimpen aan 
de IJssel. De jeugddemo trad   op tijdens de Kick off van de  
Hoogvliet plaatjes op 24 april. De pre-selectie danste tijdens de 
opening van het schoolplein op 22 mei. De jeugddemo en jazz 
volwassenen van de dinsdagavond deden mee aan de 
demogyjada op 25 mei in Barendrecht. Groep Bd2 heeft in juni 
een flashmob gedaan in Alexandrium Rotterdam bij een 
promotie actie om meer pleegouders te werven met 
Flexusjeugdplein. 
Voor de zomervakantie werden de lessen gegeven door Kelly 
Wervenbos, Jolynda Versteeg, Amanda van der Pijl, Mariëlla 
van Straten, Celeste van Joost, Kimberley de Ruiter en Jenny 
Hoekwater met hulp van Angelina van Andel, Fabiënne Kleijn, 
Rianne Vlot en Kaylee Hoekwater. Na de zomervakantie 
werden Larissa Lens, Kaylee Hoekwater, Rianne Vlot, Elise 
Boon en Angelina van Andel hoofdleiding. Nieuwe hulpleiding 
werd Nova Maureer. Helaas lukte het Rianne en Kaylee niet 
om de les te geven en Myrthe Vingerhoets geeft nu les aan 
groep 1,2 en 3 in Boven Hardinxveld. 
In november traden de groep 4 t/m 6 van Amanda op tijdens 
de intocht van de Sint op 23 november en groep 4 o.l.v. Jenny 
deed hetzelfde in Beneden Hardinxveld. 
Op 7 december  haalden Angelina en Elise het niveau 2 
certificaat voor jazzdans assistent.  
Peuter en kleuters  
In 2013 stonden op het rooster de lessen Peuter-speel-
gymgroep, ouder/kindgym en kleuters groep 0, 1 en 2. Voor de 
kleuters was er op 2 februari de kleutermiddag met als thema 
rood-wit-blauw. Ouders en belangstellenden hebben kunnen 
zien wat de kleuters op gym doen en het was een erg leuke 
middag. De ouder en kind gym lessen zijn druk bezocht en erg 
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gezellig voor volwassen en kind. Er wordt door de kinderen 
een basis gelegd wat betreft bewegingen en ouders 
begeleiden dit. Op 11 oktober is er ook een ouder/kind groep 
gestart in Boven Hardinxveld o.l.v. Marja van Straten.            Bij 
de peuter-speel-gymgroepen 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,  Agnes Mostert,  
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 2013 zijn er geen grote wijzigingen geweest binnen de 
turnafdeling. Er zijn nog steeds 25 verschillende groepen, 
bestaande uit recreatiegroepen voor jongens en meisjes, 
selectiegroepen voor jongens en meisjes, een springploeg en 
een extra gymgroep voor meisjes. De springploeg is wel iets 
uitgebreid. Dit betekend dat er op donderdag een extra half uur 
is bijgevoegd. De jaarlijkse clubkampioenschappen voor alle 
turnleden zijn in de Wielewaal gehouden en het was weer een 
succesvolle dag Jesse den Breejen & Irene Versluis waren de 
clubkampioenen. 
De selectiegroepen hebben hun wedstrijden door het hele land 
geturnd. Mitchell de Haas werd 3e op het Nederland 
kampioenschap. Volgend jaar zal Mitchell volledig uitkomen 
voor O&O Zwijndrecht. Bart de Ruiter en Mark van Belzen 
hebben de toestelfinale NK gehaald. Op Sprong werd Bart 2e. 
Bij de open Zuid-Hollandse kampioenschappen werden Mark 
van Belzen & Bart de Ruiter 1e en Jan Paul Teeuw werd daar 
derde.  
In het weekend van 7 en 8 juni hebben de meiden van OKK de 
finale van de turncompetitie geturnd. Het team van de 
verplichte oefenstof, bestaat uit Danée Verbaan, Britt de Bruijn, 
Nienke Stam, Nissa van der Vlies, Nomie Bergwerff, Chyenne 
van der Meijden, Alicia van Wingerden en Priscilla Spencer. 
Het was een spannende wedstrijd, omdat onze turnsters gelijk 
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stonden met OKK Ridderkerk. Deze laatste competitiewedstrijd 
zou bepalen wie kampioen van dit seizoen zou worden. De 
meiden turnden goede oefeningen op alle toestellen. Vooral de 
vloeroefeningen waarmee ze de wedstrijd afsloten, werden erg 
netjes uitgevoerd. De uiteindelijke resultaten van het team 
waren goed voor een prachtige tweede plaats, met maar 1,5 
punt verschil met OKK Ridderkerk. Een topprestatie! 
Annet Geurtsen, trainster van een aantal recreatiegroepen, 
heeft helaas afscheid moeten nemen van haar groepen, door 
verandering in haar werk. Cora Putters is gelukkig bereid 
gevonden om deze groepen over te nemen. Tevens hebben 
we weer een aantal nieuwe gemotiveerde hulptrainers mogen 
verwelkomen.  
 
                                  

 
                                         
 

* * * 
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AGENDA 2013 
 

08-01-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
14-01-13 Bestuursvergadering bestuur 
 
02-02-13 Kleutermiddag  afd. peuters & kleuters           
12-02-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
18-02-13 Bestuursvergadering   bestuur 
27-02-13 Bowlen   jeugdraad 
28-02-13 Kinderbingo   jeugdraad 
 
12-03-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
18-03-13 Bestuursvergadering bestuur 
23-03-13 Dansvoorstelling 
  Lockhorst  afdeling dans 
26-03-13 ALV   bestuur 

 
4+5-4-13 Speelgoed- en  

 
kledingbeurs  nevenactiviteiten 

09-04-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
22-04-13 Bestuursvergadering bestuur 
24-04-13 Dansoptreden 
  Kick-off actie Hoogvliet afdeling dans 
 
02-05-13 Speurtocht  jeugdraad 
14-05-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
22-05-13 Dansoptreden opening 
  schoolplein  afdeling dans 
27-05-13 Bestuursvergadering bestuur 

 
14-06-13 Sportnacht  jeugdraad 
15-06-13 Clubkampioenschappen afdeling turnen 
22-06-13 Klusdag  beheer bebouw 
24-06-13 Bestuursvergadering bestuur 
 
13-07-13 Seizoenafsluiting jeugdraad 
 
09-09-13 Bestuursvergadering bestuur 
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10-09-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
15-09-13 
t/m 
21-11-13 Grote clubactie  nevenactiviteiten 
 
2+9-10-13 Workshop  
  Kinderboekenweek afdeling dans 
05-10-13 Open Dag  alle afdelingen 
07-10-13 Bestuursvergadering bestuur 
08-10-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
18+19-10-13 Speelgoed- en  
  Kledingbeurs  nevenactiviteiten 
24-10-13 Levend Ganzenbord  jeugdraad 
24-10-13 Dropping  jeugdraad 
28-10-13 Bestuursvergadering bestuur 
 
12-11-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
22-11-13 Oliebollenactie  nevenactiviteiten 
23-11-13 Dansoptredens  

Sint intocht  afdeling dans 
30-11-13 Sinterklaasfeest jeugdraad 
 
02-12-13 Bestuursvergadering bestuur 
10-12-13 Klaverjassen  nevenactiviteiten 
 
 
Op verschillende data in het jaar vergaderingen van diverse 
commissies. 
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