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Algemene 
Ledenvergadering 

29 maart 2016  

 
 

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 29 maart 2016  

 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 2015 van Gymnastiekvereniging 

OKK. Terugkijkend op 2015 was dit een jaar om dubbele 

gevoelens aan over te houden. 

 

Sportief gezien ging het goed met OKK in 2015. OKK 

heeft zich in 2015 op allerlei manieren sportief laten zien; 

Jan-Paul Teeuw werd Nederlands Kampioen turnen in 

zijn leeftijdscategorie en niveau. Een fantastische 

prestatie van deze jonge turner. OKK organiseerde een 

Dance2Demo, gaf demonstratielessen in de Koperen 

Knop en een dansgroep van OKK trad zelfs op in een 

musical. 

 

We hebben een groot aantal nieuwe assistenten 

opgeleid en ook drie lesgevers mochten dit jaar hun 

diploma in ontvangst nemen. ‘Eigen kweek’ is voor OKK 

erg belangrijk om ook in de toekomst al onze sportlessen 

te kunnen blijven verzorgen.  

 

Maar 2015 had ook een minder rooskleurige zijde. 2015 

was het derde jaar uit het beleidsplan ‘Werk in 

uitvoering’. Centraal in dit beleidsplan staan ambities om 

te zorgen dat OKK een gezonde vereniging is en blijft.  

 

Dat dit nodig was, bleek in 2015. Dit jaar hebben we een 

kleine terugloop in ledental moeten constateren. In 2014 

was het ledental steeds rond of boven de 1.100 leden, in 

de tweede helft van 2015 bleef de teller steken op 1.050. 

Deze terugloop en kostenposten die hoger uitvielen dan 
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begroot hebben ertoe geleid dat 2015 financieel geen 

gunstig jaar was voor OKK.  

 

Omdat OKK financieel gezond is, kunnen we deze 

tegenvallers wel opvangen Maar het is en blijft wel zaak 

om te werken aan een gezonde bedrijfsvoering, om 

gezond te kunnen blijven in 2016 en om te zorgen dat 

OKK in 2019 het 100-jarig jubileum springend van 

gezondheid kan vieren. 
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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 25-03-2015       5                       
4. Jaarverslagen 2014 
 A.  Communicatie          Andrea de Jager     10    
 B.  Administratie         Johan van Dam       13        
 C. Jubileumcommissie        Eelke Kraaijeveld     14 
 D.  P&O / VVC          Marien Amersfoort  16 
 E.  Nevenactiviteiten        Marien Amersfoort  17 
  Verslag jeugdraad        Anouk van Dalen     18 
 F.  Sport          Angela Hofman        21 
5. Financieel Verslag 2015 
 a. Exploitatie vereniging    
 b. Verslag kascontrolecommissie 
 c. Verkiezing kascontrolecommissie   
6. Vaststelling contributie 2016  
7. Goedkeuring begroting 2016 
8. Lidmaatschap KNGU / statutenwijziging 
10. Bestuursverkiezing 
 Aftredend: secretaris Andrea de Jager 
 Aftredend: bestuurslid Angela Hofman 
 Eventuele kandidaten/tegenkandidaten kunnen zich 

tot aanvang van de Ledenvergadering bij het 
secretariaat aanmelden. 

11. Mededelingen Jubileumcommissie 
12. Rondvraag 
13. Onderscheidingen 
14. Sluiting 
* De stukken die bij de diverse agendapunten horen staan op 
aangegeven bladzijden. 
 



5 

 

NOTULEN ALV 25-03-2015 

 

Notulen van de Algemene ledenvergadering van 
Gymnastiekvereniging OKK te Hardinxveld-Giessendam 
gehouden op woensdag 25 maart 2015 in de 
recreatieruimte van de club. 
 

1. Opening 

De voorzitter, Arjan Heijblom, opent de 
vergadering om 20.05 uur.  
Er wordt een moment van stilte gehouden i.v.m. 
het overlijden van Arie Blokland. 
Berichten van verhindering: Ellen Worp, Joke 
Kroon, Christina Versluis, Arie Heikoop, Hanneke 
de Pender, gedeeltelijk de penningmeester Johan 
van Dam. 
Er is een bijzonder welkom aan de ereleden 
Jannie van Dijk en Henny den Dikken. 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
3. Goedkeuring notulen 

ALV 2014 de dato 27-03-2014: 
Deze notulen worden goedgekeurd en 
vastgesteld met dank aan de notulist Ellen Worp. 

4. Jaarverslagen 2014 

A. Communicatie: Stonden vroeger niet alle 

activiteiten (demo’s, clubkampioenschappen) 

in de agenda achterin dit verslag? Het lijkt nu 

of er minder is gebeurd in het jaar. Vanaf 

volgend jaar wordt dit weer vermeld. 

B. Administratie: Er zijn geen opmerkingen. 

Deze punten worden ook behandeld bij de 
agendapunten 5, 6 en 7. 
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C. Jubileumcommissie: Er zijn geen 

opmerkingen. 

D. P&O VVC: Er zijn geen opmerkingen. 

E. Nevenactiviteiten (jeugdraad): Er zijn geen 

opmerkingen. 

F. Sport: Er zijn geen opmerkingen. 

5. Financieel Verslag 2014 

a. Exploitatie vereniging: 

- Aartje den Breejen: De salarissen zijn in de 
begroting veel hoger dan bij de exploitatie. 
Hoe kan dat? Er zijn meer lessen gegeven, 
doordat we in de korte schoolvakanties nu 
door zijn gegaan. En er zijn nieuwe lesgevers 
aangesteld voor free-runnen en aan subsidies 
in de Lange Wei.  
- Aartje den Breejen: Waar zijn de inkomsten 
en kosten van de Lange Wei terug te vinden? 
Bij de cursussen en salarissen o.a..  
- Will Langeveld: Is de kledingcommissie 
opgeheven? Nee, maar het wordt gewoon 
weinig gebruikt en dus zijn er weinig 
inkomsten.  
- Riena Kamp: De merchandise is wel 
begroot, maar er is ook geld binnengekomen, 
waar valt dat onder? Dit staat nu bij de 
jubileumcommissie.  

b. Verslag kascontrolecommissie:  

-Theo van Dam: Op 12 maart 2015 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.  
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c. Verkiezing kascontrolecommissie: Theo van 

Dam is aftredend en herkiesbaar, niemand 

stelt zich beschikbaar. Theo wil het weer voor 

3 jaar doen. 

6. Vaststelling contributie 2015 

2014 was een goed en gezond jaar en mede in 
verband met de verhoging van vorig jaar is het 
voorstel om de contributie dit jaar niet te 
verhogen.  
De ALV gaat hiermee akkoord. 

7. Goedkeuring begroting 2015 

- Will Langeveld: Het eigen vermogen op de 
balans bij reserve sportimpuls, is dat vanuit de 
subsidie? Ja, dat klopt. 
- Wil van Iperen: De salarissen staan vrij laag 
begroot voor het nieuwe jaar. Moet dat niet meer 
zijn? Voor een deel zit hierin dat er minder uren 
als verenigingscoördinatoren gebruikt was. We 
verwachten dat de salarissen zo gaan zijn dit jaar.  
- Riena Kamp: Gaat de inkoop van de 
merchandise weer van het jubileum af? Nee, je 
krijgt daarvan de waarde weer terug op den duur.  
 
De ALV gaat verder akkoord met de begroting 
voor 2015. 

8. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: Johan van Dam, penningmeester, 
en Bert Punt, bestuurslid.  
Johan stelt zich herkiesbaar. Bert zal na vandaag 
zijn functie neerleggen. 
In zijn plaats stelt Bart de Ruiter zich verkiesbaar 
als bestuurslid.  
Het stembureau bestaat uit: Eelke Kraaijeveld en 
Martin van Rossum. 
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Er zijn 50 stemgerechtigde leden, waarvan 2 
gerechtigden voor jeugdleden. 
Johan van Dam: 50 stemmen voor en 0 stemmen 
tegen. 
Bart de Ruiter: 50 stemmen voor en 0 stemmen 
tegen.  
 
Bert Punt is als bestuurslid afgetreden. Er wordt 
bij zijn agelopen11 jaar in het bestuur stilgestaan. 
Hij heeft zich bezig gehouden met de juridische 
zaken met beleid en de organisatie van de 
vrijwilligersavond.  
Bert wordt bedankt voor zijn inspanningen in het 
bestuur en ontvangt een beeldje dat symbool 
staat de samenvoeging van denkbeelden. 

9. Mededelingen Jubileumcommissie 

Eelke Kraaijeveld, voorzitter van de 
jubileumcommissie, vertelt over de plannen en 
ambities van de jubileumcommissie voor de 
komende tijd ‘OKK richting 2019!’. Er is een 
verhaal voorgelezen waarin de droom van het 
jubileumjaar door de commissie is geschetst in 
een vooraf bedachte terugblik.  
- de Rover: Is 5 jaar aan voorbereidingen niet te 
kort? Iedere 5 jaar is bijzonder genoeg om te 
jubileren.  
- Jannie van Dijk: Er wordt niets verteld over de 
club van 100? Deze had ook in het verhaal en bij 
de powerpoint kunnen staan. Goede opmerking. 
Dit wordt nog genoemd. 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
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11. Onderscheidingen 

De onderscheidingen voor langdurig 
lidmaatschap en de spelden van verdienste 
worden uitgereikt door de voorzitter Arjan 
Heijblom. 
Onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap: 
Henny den Dikken (60 jaar OKK en KNGU) 
Henny Vernooy (40 jaar OKK en KNGU) 
Jopie Hoornaar (25 jaar OKK en 40 jaar KNGU) 
Teus Verheul (25 jaar OKK en KNGU) 
Bas Hoftwijzer (25 jaar OKK en KNGU) 
Ali de Rover (25 jaar OKK en KNGU) 
Emmie Verschoor (25 jaar KNGU) 
Niet aanwezig: 
Joke Kroon (25 jaar OKK en KNGU) 
Christina Versluis (25 jaar OKK en KNGU) 
Arie Heikoop (25 jaar OKK en KNGU) 
Hanneke de Pender (25 jaar OKK en KNGU) 
Leden van verdiensten: 
Eelke Kraaijeveld (bronzen speld) 
Bert Punt (zilveren speld) 
Piet Overduin (zilveren speld) 
Arjan Heijblom (zilveren speld) 
Marianne van der Vlies (gouden speld). 

12. Sluiting 

De voorzitter, Arjan Heijblom, sluit de vergadering 
om 22.10 uur. 
 

 
* * * 
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COMMUNICATIE 

Andrea de Jager 
 

Ledenbestand  
We sloten het jaar af met een ledenbestand van 1059 
leden. Dit is slechts een minimaal verlies van leden ten 
opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was de stand aan het 
eind van het jaar namelijk 1073 leden. 
 
Samenstelling van het bestuur 
Tijdens de ALV op 25 maart 2015 is Johan van Dam 
herkozen als penningmeester. Bert Punt is afgetreden 
als bestuurslid en Bart de Ruiter is  gekozen tot nieuw 
bestuurslid, zodat het bestuur met de toebedeelde 
portefeuilles er thans als volgt uitziet: 
 Arjan Heijblom voorzitter 
 Johan van Dam penningmeester 
 Andrea de Jager secretaris 

Marien Amersfoort  vrijwilligers en P&O 
Angela Hofman sport 
Bart de Ruiter  PR en communicatie 
Vacant   nevenactiviteiten  

Het bestuur heeft in het jaar 2015 elf 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 

- Algemene Ledenvergadering 
- Stichting Sportaccommodaties OKK en de 

verbouwplannen 
- 100-jarig jubileum en opzetten kernteams met 

jubileumcommissie 
- Vakantie- en lesrooster 
- Leiding, lonen, vergoedingen 
- Beleidsdagen met bestuur en leiding 
- Verhoging bondscontributie door de KNGU 
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Felicitaties  
De vereniging verstuurde felicitaties bij geboorten, 
huwelijken en jubilea. Ook kregen alle jeugdleden op hun 
verjaardag een felicitatiekaart van de vereniging.  
 
In memoriam 
Op 20 maart 2015 is ons trouwe lid en lid van verdienste 
als goudenspeld drager Arie Blokland overleden. Zijn 
hele leven heeft OKK een groot deel uitgemaakt van zijn 
leven samen met zijn vrouw Nel Blokland, in leven 
gewezen erelid van OKK.  
 
Redactie clubkrant, advertenties en reclameborden  
Onze clubkrant is dit jaar 5 keer uitgekomen. De redactie 
bestond uit Sjany Mentink. 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 met een 
elektrische hechtmachine tot een compleet clubkrant. De 
clubbladen worden vervolgens door de bezorg(st)ers 
(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 ook advertenties en in de sportzaal 
hangen een aantal reclameborden. Wij danken alle 
adverteerders hartelijk voor hun financiële steun d.m.v. 
hun advertentie en/of reclamebord. 
 
Drukkerij 
Het meeste drukwerk dat in 2015 werd vervaardigd was 
de clubkrant en het jaarverslag. Totaal met ander 
drukwerk voor OKK en anderen werd ruim 130.920 druks 
gemaakt, met 421 masters en 60.000 vel papier bedrukt. 
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Het team bestaat nog steeds uit Gerrit & Adrie Overduin 

en Jan den Breejen. Reserve Johan van Dam. 
 
Website  
De website vormt een belangrijk communicatiemiddel 
binnen OKK. Iedere week worden vele stukjes, 
wedstrijdverslagen, foto’s, filmpjes etc. aangeleverd. 
Door de opkomst van Facebook de laatste jaren worden 
ook veel filmpjes via dat kanaal getoond en veelvoudig 
bekeken. 
Onze webmaster, Marco van Wijngaarden 
(webmaster@okkhardinxveld.nl), houdt de website up-to-
date. 
 
Agenda  
De agenda van 2015 is achterin dit jaarboekje terug te 
vinden. 

 
 

* * * 

 
 
 

mailto:webmaster@okkhardinxveld.nl
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ADMINISTRATIE 

Johan van Dam 
 

Soms dan kom je als club toch in een jaar waar alles een 
beetje tegenvalt. 2015 was zo’n jaar. In financiële zin 
dan. Gebleken is dat we toch op te grote voet leven. Het 
ledental is in 2015 na de normale terugloop in de 
zomervakantie niet wezenlijk meer gestegen. Ook geven 
we teveel uit aan salarissen. Voor 2015 is dat gelukkig 
wel gedekt door de reserve die we voor de subsidie 
sportimpuls hebben, maar die is dan nu ook grotendeels 
gebruikt. Ook hebben we vastgehouden aan de 
reserveringen voor het 100 jarig jubileum. 
Alles bij elkaar moesten we voor 2015 toch een negatief 
saldo van afgerond € 9000 noteren.  
 
Om de begroting voor 2016 weer sluitend te krijgen 
moeten we daarom een contributieverhoging doorvoeren 
van ongeveer 5%. Zie verder hiervoor de bijgevoegde 
voostellen.  
Ook gaan we ingrijpen op personeel en salarissen. 
Verenigingsondersteuning moet minder en ook zullen we 
goed kijken naar de bezetting van uren en leiding. 
Natuurlijk mag dat geen consequenties hebben voor de 
sportuitoefening. We denken dat dit ook niet zo zal zijn. 
Ik denk dat we toch weer een evenwichtige begroting 
kunnen presenteren en 2016 met vertrouwen tegemoet 
kunnen zien. 
 
Als penningmeester dank ik degenen die dit jaar weer 
met veel inzet hebben bijgedragen aan de 
administratieve zaken. Dat waren in 2015 Kraaijeveld BA 
uit Sliedrecht, Marjan de Ruiter. Voor de website Marco 
van Wijngaarden, de felicitatiedienst Gonny Goedhart, 
Luna Salamone, Adrie Kunst en Ans van Wijngaarden. 
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JUBILEUMCOMMISSIE 

Eelke Kraaijeveld 
 

2015 was voor de jubileumcommissie het jaar om de 

voorbereidingen voor het 100-jarig jubileum verder vorm 

te geven. Zaten we in 2014 nog in de opstartfase, in 

2015 zijn bij de Algemene Ledenvergadering in maart de 

plannen op grote lijnen gepresenteerd. Hier zijn de vijf 

kernactiviteiten benoemd waar de jubileumcommissie 

zich in eerste instantie op wilde richten, te weten een 

meerdaags sportevenement, een historische expositie 

eventueel in combinatie met een reünie, een KNGU 

evenement, een feestweekend voor de leden en 

natuurlijk de jubileumwaardige uitvoering. Hiervoor zijn 

verschillende kartrekkers bereid gevonden en er zijn 

inmiddels teams gevormd (kernteams) die de ideeën 

verder uit zullen werken. Ook is er een kernteam voor 

sponsoring en voor communicatie. Daarnaast is de je 

jubileumcommissie bij verschillende activiteiten 

aangesloten geweest en heeft verschillende activiteiten 

uitgeprobeerd. Te denken valt aan de Koningsdag bij de 

voetbal, de braderie, bloemschikken en de Sint en 

Pietenactie bij mensen thuis. Daarnaast heeft zij in de 

loop van 2015 de vraag van het bestuur omarmd om de 

eindregie op te pakken voor alle nevenactiviteiten en 

heeft dit jaar ook de Oliebollenactie opgepakt.  

 

Hiervoor kwam de jubileumcommissie maandelijks bij 

elkaar en zijn ook de kernteams regelmatig 
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samengekomen. Daarnaast komt de jubileumcommissie 

twee keer per jaar bijeen met het bestuur en de 

verenigingscoördinatoren om de voortgang te bespreken 

en deze gezamenlijke uitdaging verder te brengen en 

meer mensen er bij te betrekken. Gestart is met een 

nieuwsbrief per mail naar de leden om iedereen - naast 

de website en clubkrant – up-to-date te houden en te 

enthousiasmeren.  

 

Het afgelopen jaar hebben we veel  geleerd en willen ons 

naast de reguliere activiteiten in 2016 inzetten op een 

gericht aantal activiteiten. Voor de zomer een nieuwe 

activiteit op Koningsdag, Clubkampioenschappen en na 

de zomer een soort ‘stamppottenbuffet’ en de 

oliebollenactie. En we gaan aan de slag met een 

sponsorplan met een productenboek. 

 
De opbrengst afgelopen jaar was 5740 euro en daarmee 
staat de teller op 11.200 euro. Een mooi bedrag na 
anderhalf jaar hard werken en waarvoor we iedereen 
willen bedanken! De lat voor het jubileumjaar - dat 
aanvangt in 2018 - ligt echter op 50.000 euro. Daarom 
willen we dit jaar een tandje bijzetten. Met hulp van 
lesgevers, leden, ouders, vrijwilligers en sponsors 
denken we dat dit uiteindelijk te halen moet zijn. Samen 
gaan we er weer voor! 
 
 

* * * 
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VVC & P&O 

Marien Amersfoort 
 

In de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015 
hebben we afscheid genomen van Bert Punt als 
bestuurslid. Hierdoor is er een verschuiving geweest 
binnen het bestuur en heb ik plaats mogen nemen in de 
functie van bestuurslid Personeel, Organisatie en 
Opleiding (PO&O). 
Afgelopen jaar zijn er zo’n 150 vrijwilligers geweest die 
zich voor OKK hebben ingezet, waarvoor onze dank. 
Zonder vrijwilligers, van jong tot oud, zal OKK niet 
kunnen bestaan. We hebben leiding die de lessen 
verzorgen, de hulpleiding die de leiding hierbij 
ondersteund. Daarnaast verschillende commissies die 
voor vele leden activiteiten organiseren. Dit om mensen 
te amuseren, vrijwilligers te activeren en geld te 
genereren.    
In het jaarplan van 2013 tot 2016 hebben we een doel 
gesteld voor bevoegd en bekwaam personeel. Dit heeft 
geresulteerd dat er totaal 13 (hulp)leiding hun diploma 
hebben gehaald op verschillende niveaus. Eind april 
ontvingen Cora Putters, Jorin Post en Seline Verbaan 
hun diploma voor niveau 3 en zijn hierdoor bevoegd 
hoofdleiding, nogmaals gefeliciteerd. Daarnaast hebben 
we een tientaal nieuwe gediplomeerde hulpleidingen 
erbij (niveau 2) Jesse, Savita, Bart, Roos, Sophia, 
Sanne, Werner, Guido, Kirsten en Daphne, van harte 
gefeliciteerd. 
Naar de zomer zijn we als bestuur aan de slag gegaan 
met een tweetal beleidsmiddagen. In de eerste 
beleidsmiddag hebben aandacht besteed aan het 
opzetten van de sponsering en het betrekken van 
vrijwilligers en lesgevers. Op de tweede beleidsmiddag is 
het bestuur in gesprek gegaan met de lesgevers, de 
onderwerpen die aan bod kwamen waren; het 
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vakantiebeleid, een veilig sportklimaat, het 100-jarig 
jubileum en het betrekken van vrijwilligers. Aan de hand 
van deze beleidsdagen is een nieuw jaarplan voor 2016 
opgesteld.  
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers die zich op een of 
andere manier voor OKK hebben ingezet in 2015 
bedanken. En hoop, dat deze vrijwilligers zich het 
komend jaar ook weer beschikbaar willen stellen, zeker 
met in het vooruitzicht ons eeuwfeest in 2019. 

 
 

* * * 
 
 

NEVENACTIVITEITEN 

Vacant (door Marien Amersfoort) 
 

Cartridge Ecoplan. 
Sinds enkele jaren kunnen bij deze actie, naast lege 
cartridges, ook mobiele telefoons worden ingeleverd. We 
hebben hiermee dit jaar € 265,00 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 + merchandise  
In het voor- en najaar heeft Riena Kamp met vele 
vrijwilligers de kleding- en speelgoedbeurs weer 
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 € 1.350,00 op voor onze vereniging. Sinds 2014 is 
er een start gemaakt met merchandise van OKK. Er zijn 
momenteel verschillende artikelen te koop, deze zijn te 
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zien in de prijzenkasten in het OKK-gebouw en op de 
website van OKK.  
 
Klaverjassen. 
Zoals voorgaande 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. 
 
Koningsdag en braderie 
OKK heeft op de braderie en tijdens koningsdag op het 
VVH-terrein met een kraam gestaan om onder andere 
merchandise te verkopen. Op de braderie konden 
kinderen zich vermaken op de trampoline, tumbling en 
Ouder-Kind parcours. 
 
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 

Anouk van Dalen 
 
2015 was weer een geslaagd jaar voor 
de Jeugdraad! Samen hebben we  
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weer ons best gedaan om leuke activiteiten te 
organiseren voor de kids. 
 
Afgelopen jaar hebben we weer voor wat jongeren, maar 
ook oudere jeugdleden verschillende activiteiten 
georganiseerd.  
Met veel hulp van verschillende fanatieke vrijwilligers 
kunnen we deze activiteiten draaiende houden.  
 
Bij de kinderbingo waren dit jaar weer veel jonge 
fanatiekelingen aanwezig. Zij streden voor verschillende 
prijzen tijdens de bingo. Natuurlijk was er dit jaar weer 
het spannende bingoverhaal, waarin natuurlijk de 
getallen naar voren kwamen. Er waren weer leuke 
prijzen te winnen. 
 
Ook de activiteit bowlen was dit jaar weer geslaagd. Met 
een grote groep zijn we naar de bowlingbaan in 
Gorinchem gegaan. Hier is een uur lang fanatiek 
gebowld. De beroemde bowling cup is weer gewonnen. 
 
De sportnacht trok dit jaar veel nachtelijke avonturiers. Er 
is in het schemer gevolleybald. Daarnaast zijn er 
verschillende sporten en spelletjes tot in de nacht 
gespeeld. De sportnacht was weer een zeer geslaagde 
activiteit.   
 
Ook dit jaar was er in de zomervakantie weer het 
Zomerkamp georganiseerd door de KNGU. Het thema 
was ‘Zomerkampen planeten’ Het waren 7 geslaagde 
weken en we hopen dat er dit jaar veel  kinderen 
meegaan vanuit de OKK om er weer een gezellige week 
van te maken. 
 
Levend ganzenbord was weer een druk bezochte 
activiteit. Er waren weer verschillende spelletjes te 
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spelen, zoals snoephappen, zaklopen en touwklimmen. 
De kinderen waren fanatiek bezig om zoveel mogelijk 
kruisjes te veroveren.  
 
Voor het eerst dit jaar zijn we met een grote groep naar 
Cross Jumps geweest. Dit is een gigantische hal met 
alleen maar trampolines. Hier hebben voornamelijk de 
ouderen springers zich een avond vermaakt. Dit was 
zeker een geslaagde avond! 
 
Ook was het sinterklaasfeest weer een groot feest. Ruim 
100 kids hebben  sinterklaas aanzien komen in de 
rolstoel. Sint was namelijk gevallen tijdens het 
freerunnen. Gelukkig is sinterklaas uiteindelijk genezen 
en was het een groot feest. Aan het einde van de middag 
deelden de pieten nog cadeautjes uit. 
 
Tot slot heeft ook dit jaar weer de jaarlijkse Grote 
Clubactie plaatsgevonden. Het was dit jaar een groot 
succes, want er zijn nog niet vaak zoveel loten verkocht 
als afgelopen jaar. Met maar liefst een opbrengst van 
€1800,- weer een geweldige opsteker voor OKK. We 
hopen dat het volgend jaar nog meer geld zal opbrengen! 
 
Namens de Jeugdraad bedanken we iedereen die heeft 
meegeholpen met de activiteiten. We willen er in 2016 
weer een superleuk jaar van maken met spetterende 
activiteiten! 
 
Sportieve groeten, 
Gemma van Dam   Bart de Ruiter   
Seline Verbaan   Thijs van Herwaarden  
Anniek de Waard   Mirjam de Ruiter 
Jorin Post   Anouk van Dalen 
Sanne Krijgsman 

* * * 
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SPORT 

Angela Hofman 
 
Voor u ligt het jaarverslag sport. Een overzicht van alle 
activiteiten en ontwikkelingen in 2015 van de ruim 70 
verschillende sportgroepen bij OKK verdeeld over 5 
afdelingen. De lessen worden gegeven in Beneden-
Hardinxveld en Boven-Hardinxveld en ook op locatie in 
zorgcentrum De Lange Wei.  
2015 was een jaar waarin op sportgebied mooie 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Een aantal 
hoogtepunten is de introductie van het Nijntje 
Beweegdiploma voor peuters en kleuters, 13 lesgevers 
die een niveau 3 of niveau 2 licentie hebben gehaald en 
de nieuwe verenigingskleding voor de recreatie 
turnmeisjes. De bewegingslessen in samenwerking met 
zorgcentrum De Lange Wei, opgezet met behulp van de 
sportimpuls subsidie van ZonMw, loopt door tot medio 
2016.   
De coördinatie van de vele sporturen en alle geplande 
(maar vaak ook ongeplande) activiteiten daarbij, wordt 
grotendeels uitgevoerd door de verenigingscoördinator 
Jenny Hoekwater. Door de inzet van de 
verenigingscoördinator kan de continuïteit van de 
sportlessen grotendeels worden gewaarborgd. Tot de 
zomervakantie was ook Cornell Rovers als 
verenigingscoördinator voor de turnafdeling betrokken.   
In 2015 is verder gewerkt aan het vastleggen van de 
visie op sport. Het bestuur heeft samen met de lesgevers 
de ´´OKK-stijl´´ verder uitgewerkt en passend bij het 
veilig sportklimaat (VSK) zijn de huisregels binnen de 
vereniging geformuleerd.  
 
Actief Bewegen  
In 2015 stonden  er 14 groepen op het rooster waar in de 
les actief tot zeer actief kan worden bewogen. Twee 
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trimgroepen, drie aerobicslessen, twee salsa 
aerobicslessen, drie stepslessen en vier BBB –uren 
gegeven door  Erik van Noordenne, Jeanette Salamone, 
Thalita Vermeulen, Marianne van der Vlies , Mirjam de 
Ruiter, Gisela Ambagtsheer  en Jenny Hoekwater. De 
service  van het oppassen op kinderen, terwijl de moeder 
sport, is opgeheven. Alle kinderen zijn naar school en er 
zijn geen nieuwe kinderen bijgekomen. Ramona 
Monteban had het in 2015 overgenomen van Lina 
Bruins. Het salsa aerobics uur op woensdagochtend is 
samengevoegd met het aerobics uur.   
 
Blij(f)fit  
In 2015 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 Lange Wei  worden de 
beweeglessen gegeven door Marja van Straten, Jenny 
Hoekwater en Marjolein Mosterd met assistentie van 
Jannie de Waard, Anniek de Waard  en Loes IJzerman. 
Dit is een speciaal project  met als projectleider Marjan 
de Ruijter.  
Tijdens de dag voor de ouderen op 1 oktober in de 
Wielewaal waren er demonstraties van OKK groepen en 
leiding en dat leverde een aantal nieuwe leden  op. Ook 
deed OKK mee aan de sport carrousel voor de ouderen. 
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Binnen de groepen zijn verschillende activiteiten 
georganiseerd waarvan u de verslagen hebt kunnen 
lezen in de clubkrant of op de website. 
 
Dans  
In 2015 hebben we (vooral na de zomervakantie) veel 
moeite gehad goede leiding te vinden voor de groepen. 
Doordat veel schoolroosters van de lesgevers pas laat 
bekend zijn en omdat ze elke periode een ander 
schoolrooster hebben, is het bijna onmogelijk om jonge 
leiding voor langere tijd voor de groepen te kunnen 
houden. 
Er is wel weer opgetreden. Tijdens de dance2demo  op 4 
april in Hardinxveld traden veel groepen op in de 
Wielewaal. Daar aan vooraf werd er door de straten van 
Hardinxveld een jazzdansmarathon gedaan.  De 
opbrengst was voor de jubileum commissie. De groepen 
traden op o.l.v. Jenny, Jolynda, Mariëlla, Amanda en  
Larissa 
Tijdens de vrijmarkt op 15 april 2015 hebben de groepen 
BD2 en BD3 opgetreden op de vrijmarkt in de Lange Wei 
o.l.v. Mariëlla van Straten. Zowel de gymgroepen als de 
jazzdansgroepen uit Boven-Hardinxveld gaven een 
demonstratie. 
Één  groep van Kelly is naar een d2d geweest in Krimpen 
a/d IJssel op 30 mei. 
Op 21 november  traden de groep 4 t/m 6 van  Mariëlla 
op tijdens de intocht van de Sint  en groep 3 en 4 o.l.v. 
Jenny deed hetzelfde in Beneden Hardinxveld. 
De leiding die voor de groepen hebben gestaan in 2015 
zijn Kelly Wervenbos, Jolynda Versteeg, Amanda van 
der Pijl, Mariëlla van Straten, Angelina van Andel,  
Larissa Lens, Tamara Mus  en Jenny Hoekwater met 
hulp van Nova Maureer, Esther van der Zee en Carola 
van Oord.  Kimberley de Ruiter was zeer behulpzaam als 
invalster.  
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Peuter en kleuters 
In 2015 stonden op het rooster de lessen Peuter-speel-
gymgroep,  ouder/kindgym en kleuters groep 0, 1 en 2. 
Na een paar maanden in 2015 werd juf Henny ziek, 
gelukkig was ze na de zomervakantie weer in de 
gelegenheid om voor de groepen te staan. Haar lessen 
werden vervangen door Jenny Hoekwater en Marsha 
Westra. In maart was er een kleutermiddag met als 
thema de Lente. 
Na de zomervakantie wordt er tijdens de 
kleutergymlessen op woensdag lessen voor Het Nijntje 
Beweegdiploma gegeven door Jenny. Begin 2016 wordt 
er een diploma moment gepland en kunnen de eerste 
kleuters het beweegdiploma halen. 
  
De lessen binnen deze productgroep van OKK zijn in 
2015 gegeven door 
Henny den Dikken,  Marja van Straten, Jolanda van 
Noordenne en Jenny Hoekwater met hulpleiding 
Henriette Ousoren,  Janny Nederlof,  Caroliena Loeve,  
Sjanie Korevaar, Mariska van Lomwel, Sanne Krijgsman, 
Roos van Straten, Boaz Exalto en Lotte de Bruin. Cora 
Putters  is enkele keren in actie gekomen bij verhindering 
van vaste lesgevers. 
 
Turnen 
In 2015 is het trainerskader enorm uitgebreid met 3 C-
gelicencieerde trainers te weten, Cora Putters, Seline 
Verbaan en Jorin Post. Alle drie hebben ze in 2015 eigen 
groepen les gegeven. Ook haalde in februari  10 
assistentes hun niveau 2 certificaat. OKK werkt hard aan 
het in stand houden van het kader, helaas lukt dat niet op 
alle gebieden even goed. Er is een tekort aan juryleden 
en dit is nog niet opgelost helaas.  
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Op sportief vlak zijn de volgende hoogtepunten: Jan Paul 
Teeuw Nederlands Kampioen jeugd 8 divisie 3 en Britt 
de Bruijn deelname aan de districtfinale. 
Wedstrijdverslagen zijn na te lezen op de website van 
OKK. 
In eigen huis werden op 28 en 29 mei de 
clubkampioenschappen gehouden van de recreatie 
groepen en op 6 juni de CK van de selectiegroepen. 
In september werd besloten dat er een nieuw turnpakje 
bij de recreatiegroepen gebruikt gaat worden. Dat was 
vanaf toen te bestellen via de website van sportemotion. 
Ilse Visser stopte als trainster bij de selectiegroepen en  
Seline heeft haar vervangen. De lesuren werden 
gegeven door hoofdtrainers  Jolanda van Noordenne, 
Erik van Noordenne, Cora Putters, Marja  van Straten, 
Angela Bakker, Linda Buijk, Richard van Noordenne, 
Jurre Kraaijeveld, Cornell  Roverts en Jorin Post. In 2015 
waren dit de hulpleidingen:  Kirsten, Savita,  Mirjam, 
Rens, Bart, Anouk, Daphne, Maarten,  Seline, Jorin, 
Williene, Lonneke, Gemma, Jesse,  Jeanine, Youri, Niek,  
Sanne, Roos, Sophia, Thirsa, Marien, Thijs en Werner. 
 
                                                          

* * * 
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AGENDA 2015 

 
10-01-15 Nieuwsjaarborrel vrijwilligers bestuur 
13-01-15 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
19-01-15 Bestuursvergadering  bestuur 
24-01-15 District kampioenschappen  

heren keuzeoefenstof 
  te Alphen aan de Rijn  afdeling turnen 
30+31-1-15 Groepswedstrijden turnen  

dames te Ridderkerk  afdeling turnen 
31-01-15 Districtskampioenschappen  

heren verplichte  
oefenstof te Waddinxveen afdeling turnen 

 
07-02-15 Regiokampioenschappen  

dames te Amsterdam  afdeling turnen 
7+8-2-15 1/8 NK finale turnen heren  

Tilburg    afdeling turnen 
10-02-15 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
16-02-15 Bestuursvergadering  bestuur 
25-02-15 Bowlen   jeugdraad 
26-02-15 Kinderbingo   jeugdraad 
 
07-03-15 Regiokampioenschappen  

turnen dames  
te Hellevoetsluis  afdeling turnen 

7+8-3-15 ¼ NK finale turnen heren  
te Volendam   afdeling turnen 

10-03-15 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
16-03-15 Bestuursvergadering  bestuur 
21-03-15 NL Doet klusdag  bestuur 
21+22-3-15 ¼ NK finale turnen heren  

te Best    afdeling turnen 
21-03-15 Districtskampioenschappen  

turnen dames Amsterdam afdeling turnen 
25-03-15 Algemene Ledenvergadering bestuur 
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27+28-3-15 Groepswedstrijden turnen  
dames te Ridderkerk  afdeling turnen 

28-03-15 Kleutermiddag  peuters & kleuters 
28+29-3-15 ¼ NK finale turnen heren  

Te Zwijndrecht  afdeling turnen 
 
02-04-15 Paas-bloemschikken  

workshop   jubileumcommissie 
04-04-15 Dance 2 demo Hardinxveld  

+ dansmarathon  afdeling dans 
9+10-4-15 Speelgoed- en kledingbeurs nevenactiviteiten 
13-04-15 Bestuursvergadering  bestuur 
14-04-15 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
15-04-15 Optredens vrijmarkt 
  Boven-Hardinxveld  afdeling dans 
25+26-4-15 ½ NK finale turnen heren  

te Twello   afdeling turnen 
 
07-05-15 Speurtocht   jeugdraad 
12-05-15 Bestuursvergadering  bestuur 
12-05-15 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
15-05-15 Groepswedstrijden turnen  

dames  keuze oefenstof  
te Zwijndrecht   afdeling turnen 

16-05-15 Groepswedstrijden turnen  
Dames verplichte oefenstof  
te Hardinxveld   afdeling turnen 

23-05-15 Districtskampioenschappen  
turnen dames te Amsterdam afdeling turnen 

29+30-5-15 Clubkampioenschappen  
recreatiegroepen  afdeling turnen 

30-05-15 Dance2Demo Krimpen  
aan den IJssel   afdeling dans 

 
06-06-15 Clubkampioenschappen  

selectie en springploeg afdeling turnen 
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6+7-6-15 Bondskampioenschap (finale)  
turnen heren Leek  afdeling turnen 

09-06-15 Bestuursvergadering  bestuur 
19-06-15 Sportnacht   jeugdraad 
20+21-6-15 NK turnen heren Rotterdam afdeling turnen 
20-06-15 Districtskampioenschappen  

turnen dames Amsterdam afdeling turnen 
20-06-15 Braderie   jubileumcommissie 
 
04-07-15 Seizoensafsluiting  jeugdraad 
 
25-08-15 Bestuursvergadering  bestuur 
 
08-09-15 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
22-09-15 Bestuursvergadering  bestuur 
19-09-15 
t/m 20-11-15 Grote Clubactie  nevenactiviteiten 
 
01-10-15 Demonstratie dag voor  
  de ouderen   afdeling Blij(f) fit  
8+9-10-15 Speelgoed-en kledingbeurs nevenactiviteiten 
13-10-515 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
15-10-15 Workshop Bloemschikken jubileumcommissie 
20-10-15 Bestuursvergadering  bestuur 
22-10-15 Levend Ganzenbord  jeugdraad 
22-10-15 Trampoline springen Breda jeugdraad 
31-10-15 Beleidsdag bestuur  bestuur 
 
10-11-15 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
14-11-15 Beleidsdag bestuur + leiding bestuur 
17-11-15 Bestuursvergadering  bestuur 
20-11-15 Oliebollenactie  nevenact./jub.com 
21-11-15 Optredens Sint intocht  afdeling dans 
28-11-15 Sinterklaasfeest  jeugdraad 
 
08-12-15 Klaverjassen   nevenactiviteiten 
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10-12-15 Workshop bloemschikken jubileumcommissie 
15-12-15 Bestuursvergadering  bestuur 
 
 

Op verschillende data in het jaar vergaderingen van 
diverse commissies. 
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