JAARVERSLAG
2016

VOORWOORD
Arjan Heijblom
U leest het jaarverslag van OKK over het jaar 2016. Dit jaarverslag
ontvangt u in een andere vorm dan andere jaren. Niet langer het
traditionele dubbelgevouwen boekje, maar een jaarverslag in digitale
vorm.
Deze verandering is één van de veranderingen die de vereniging in
2016 heeft doorgevoerd. OKK is in 2016 gestopt met het drukken en
verspreiden van het jaarverslag en de clubkrant. Deze veranderingen
waren nodig om te zorgen dat de vereniging gezond en
toekomstbestendig blijft. Door een daling in het ledental was 2015
financieel een tegenvallend jaar.
2016 stond daarom in het teken van bijsturen. En dat is gelukt. 2016
hebben we financieel positief afgesloten. Het ledental bleef nog wel wat
achter bij dat van de afgelopen jaren. De komende jaren gaan we er
voor het ledental weer wat te laten groeien, in alle groepen.
Sportief was 2016 een succesvol jaar. We organiseerden voor het eerst
clubkampioenschappen freerunning, organiseerden weer een
voorstelling in de Lockhorst, we mochten deelnemen aan de landelijke
Dance2Show en bij de landelijke finales turnen heren werden 5
medailles veroverd. Verder in dit jaarverslag leest u hier uitgebreid
over.
In de voorbereiding op het 100 jarig jubileum zijn in 2016 belangrijke
stappen gezet. Door diverse groepjes vrijwilligers zijn de belangrijkste
contouren van het feestjaar geschetst en met een aantal zeer
succesvolle acties zoals de OK-Koningsdag en het sponsordiner is het
budget voor het jubileum al flink gegroeid. Ook hierover leest u verder
in dit jaarverslag meer.
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En in 2016 zijn we begonnen met de verbouwing. Het gebouw is
formeel van Stichting Sportaccommodaties OKK, maar het zijn de vele
vrijwilligers van OKK die hard aan het werk zijn om ons gebouw van
vier nieuwe kleedkamers te voorzien.
In 2017 gaan we verder op deze ingeslagen wegen. Verder met het
gezond houden van de vereniging, verder met het voorbereiden van het
100jarig jubileum, verder werken aan het gebouw. U doet toch mee?

***
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AGENDA ALV 23 maart 2017

1.
2.
3.

Blz.

Opening
Ingekomen stukken

(Ingekomen stukken moeten ten minste één week
voor de ALV bij het bestuur aanwezig zijn)

Goedkeuring notulen
Algemene Ledenvergadering 29-03-2016
Buitengewone ALV 12-10-2016
4. Jaarverslagen 2016
A. Secretariaat
Angela Hofman
B. Administratie
Johan van Dam
C. Communicatie en PR Bart de Ruiter
D. Jubileumcommissie
Eelke Kraaijeveld
E. P&O / VVC
Marien Amersfoort
F. Nevenactiviteiten
Angela Hofman
Verslag jeugdraad
Anouk van Dalen
G. Sport
Richard van Noordenne
5. Financieel Verslag 2016
a. Exploitatie vereniging
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Verkiezing kascontrolecommissie
6. Vaststelling contributie 2017
7. Goedkeuring begroting 2017
8. Lidmaatschap KNGU rustende leden
10. Bestuursverkiezing
Aftredend: Voorzitter Arjan Heijblom
Aftredend: bestuurslid Marien Amersfoort

5
11
14
17
18
20
22
23
24
26
30

31
30
33

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.
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NOTULEN ALV 29-03-2016

Notulen van de Algemene ledenvergadering van Gymnastiekvereniging
OKK te Hardinxveld-Giessendam gehouden op dinsdag 29 maart 2016
in de recreatieruimte van de club.
1. Opening
De voorzitter, Arjan Heijblom, opent de vergadering om 20.09 uur.
Berichten van verhindering: Marja van Straten en Mariëlla van Straten.
Er is een bijzonder welkom aan de ereleden Jannie van Dijk en Henny
den Dikken.
Klein moment stilte voor het overlijden van 2 leden te weten Arie
Blokland in 2015 en Ada Dekker(heeft 10 jaar in bestuur gezeten) die
dit jaar overleden is.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Goedkeuring notulen
ALV 2015 de dato 25-03-2015: pag. 8, punt 8 (Bert Punt) agelopen jaar
moet zijn afgelopen jaar.
Deze notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de
notulist Renate den Breejen.
4. Jaarverslagen 2015
A. Communicatie: In verslag staat portefeuilles. Voorzitter, secretaris
en penningmeester zijn echter geen portefeuilles maar functies.
Andere zijn wel portefeuilles. Verder zijn er geen opmerkingen.
B. Administratie: Er zijn geen opmerkingen.
Deze punten worden ook behandeld bij de agendapunten 5, 6 en 7.
C. Jubileumcommissie: Er zijn geen opmerkingen.
D. P&O VVC: Er zijn geen opmerkingen.
E. Nevenactiviteiten (jeugdraad): Er zijn geen opmerkingen.
F. Sport: Cornell Rovers moet zijn Cornell Roverts. Bij peuter en
kleuters moet Het Nijntje Beweegdiploma met kleine letters
geschreven worden.
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5. Financieel Verslag 2015
a.
Exploitatie vereniging:
- penningmeester Johan van Dam geeft uitleg: Ledenaantal na vakantie
viel tegen. De reserveringen voor de jubileumcommissie zijn toch
blijven staan. Hierdoor dit jaar wel een negatief exploitatie tekort.
- Will Langeveld: Balans inventaris is niet eerder opgenomen.

Drukmachine wordt over 3 jaar afgeschreven.

Kas kantine is vergeten op exploitatierekening.
Eigen vermogen: Sportimpuls staat in de min 6000. Zit nog 3000 in en

dat wordt dit jaar opgenomen.
Crediteuren erg veel. Aan SSO staan nog 2 rekeningen open. Wordt uit
spaarpotje betaald, ook uit betalingen van bondscontributie.
Er zijn maar 13 leden minder aan het eind van het jaar. In de loop van
het jaar was dit echter anders en niet voorzien
Sponsoring minder? Rabobank is afgevallen.
Drukwerk minder. Kosten stijgen en wat minder drukwerk derden.
Misschien clubkrant digitaal.
Administratiekosten verhoogd, wordt er meer uitbetaald? Webmaster is
duurder.
Representatiekosten hoger? Veel jubilarissen, vrijwilligers attentie is
hetzelfde als vorig jaar.
Huur wordt verhoogd is dit voor de bouw? Ja.
Cursussen meer uitgegeven. Veel mensen uit eigen vereniging zijn dit
jaar geslaagd en dit wordt betaald als ze geslaagd zijn.
Waarom is niet eerder ingegrepen om tekort te minimaliseren? Dit is te
laat opgemerkt. Als dit wel opgemerkt was in bijvoorbeeld oktober dan
is het toch lastig om hier op in te springen.
b.
Verslag kascontrolecommissie:
- Theo van Dam: Op 17 maart 2016 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 aftredend
en herkiesbaar, niemand stelt zich beschikbaar. Wil wil het weer voor 3
jaar doen.
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6. Vaststelling contributie 2016
- penningmester Johan van Dam geeft uitleg: Om financieel gezond te
blijven is het nodig om de contributie te verhogen met ongeveer 5%. De
selectieleden betalen in het nieuwe voorstel nu één tarief.
Het punt bondscontributie staat nog verder op de agenda. Voor 2016 is
hier niet meer aan te tornen. Bedrag is in januari geïnd n.a.v. bedragen
2015. Er moet dus nog bij alle leden een bedrag van €4,50 extra geïnd
worden. De verhoging moet dus nog betaald worden.
-Marian Slagboom: turnselectie gaat maximaal 7.5 uur trainen dan kom
je op €58,00 maximaal.
-Riena Kamp: verhoging is toch lager dan eerst de bedoeling was? Ja,

maar ze willen nog een kwartaal innen. Ze gaan nu vooruit contributie
vragen, dus in 2016 worden er 5 kwartalen geïnd. Je betaalt als
vereniging dus een voorschot en krijgt later een afrekening op juiste
aantallen

-Riena Kamp: als je in januari bondscontributie betaalt en er in maart af
gaat dan is dit een voordeel voor de vereniging. Ja, de vereniging

betaalt nu ook in 4 termijnen.

Bij de stemming over de nieuwe contributieverhoging zijn 50 stemmen
voor.
De ALV gaat dus akkoord.
7. Goedkeuring begroting 2016
Om de begroting sluitend te maken is contributieverhoging nodig, ook
de selectie kosten wordt lager door hier in te snijden (minder uren).
De verenigingscoördinatoren zijn erg waardevol, echter om de
salariskosten te drukken toch een deel ontslag.
-Marjan Slagboom: selectie uren op zaterdag worden fors minder,
kunnen ze ook overlap maken door jongens en meisjes samen op 1 uur
met 1 leiding? Voor nu willen we deze lijn vasthouden door maximaal

2,5 uur te trainen. Om niveau te behouden moet les misschien beter
opgebouwd worden, ook mogelijkheid om sponsoren voor selectie uren
te zoeken. Marjan vindt het wel jammer dat er weinig overleg is
gepleegd met leden.
-Marjan Slagboom: huurverhoging mag dit zoveel , mag dit met CBS
advies? Gebouw is natuurlijk niet meer van vereniging, contributie
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verhoging is ook nodig om de voortzetting van de bouw mogelijk te
maken. Huurverhoging van €55000 naar €58500 is niet heel veel.
-Will Langeveld: Salariskosten: sociale lasten is toch altijd 11%? Dit is
niet altijd omdat we ook onbelaste leiding hebben
Wedstrijdkosten is hoger? Hier zit de dansvoorstelling Lockhorst bij.
Wat wordt met kleine groepen gedaan? Kijken we kritisch naar.
Clubkrant digitaal. Kijken we naar.
Prijzen kantine. Kijken we naar.
Hulpleiding/ leiding. Kijken we naar.
Als je veel volgers hebt op YouTube krijg je daar dan geld voor van
Google?
-Jan den Breejen: Wordt de huur voor de gemeente in Boven
Hardinxveld als sporthal klaar is hoger ? Nee.
Bij de stemming zijn 50 leden voor.
De ALV gaat akkoord met de begroting voor 2016.
8/9
Eventuele statutenwijziging i.v.m. KNGU, Bondscontributie
Zoals gelezen in clubkrant zijn we als vereniging tegen
bondscontributieverhoging.
Verhoging is op 9 december bij bond goedgekeurd. Wij hebben de
verhoging niet betaald. 92% van de verenigingen hebben wel al betaald
dus grootste gedeelte is al bij de KNGB binnen. Eigenlijk willen we wel
lid blijven van landelijke bond en daardoor profiteren van alle landelijke
activiteiten, verzekering, loyaliteit aan landelijke deelnemers, opleiding
enz.
Er zijn meerdere opties:
-optie 1: als we besluiten uit de KNGB te stappen. Dit moet dan voor 1
november. Er komt dan een extra Buitengewone Ledenvergadering.
Selectie leden kunnen dan niet meer deelnemen aan landelijke
wedstrijden.
-optie 2: ook kunnen we een kleine vereniging oprichten met daarin de
selectieleden en trainers. De rest van de vereniging is dan niet meer lid
van KNGB. Maar mag dit?
-optie 3: alle leden zijn lid zijn van een bond. Heb je bijvoorbeeld een
Omnisport vereniging dan kunnen selectieleden/trainers lid zijn van
KNGB en andere leden lid zijn van een andere bond (welke
goedkopere tarieven hanteert).
-Marjan Slagboom zou niet opzeggen bij de bond.
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-Heidi Ruis ziet niet in waarom je voor het grootste deel van de
vereniging lid van de bond zou moeten blijven. Met dit geld kunnen we
in de vereniging veel leuke dingen doen.
-Hanneke De Ruiter: misschien toch loskoppelen in 2 delen (optie 2 of
3)
-Jurre Kraaijeveld: hoe staan de andere verenigingen in Zuid Holland
hier in? Er is aanstaande donderdag weer een vergadering met Zuid
Hollandse verenigingen en dan willen we weer verder onderzoeken.
-Jenny Hoekwater denkt dat we dit probleem volgend jaar weer zullen
hebben en weer een verhoging krijgen.
Conclusie: ALV wil splitsing van vereniging voor de bondscontributie
onderzoeken.
10 Bestuursverkiezing
Aftredend zijn: Andrea de Jager, secretaris, en Angela Hofman,
bestuurslid.
Andrea zal na vandaag haar functie neerleggen. In haar plaats stelt
Angela Hofman zich verkiesbaar als secretaris.
Richard van Noordenne heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid
voor de portefeuille sport.
Het stembureau bestaat uit: Gemma van Dam, Cornell Roverts en Jorin
Post.
Er zijn 50 stemgerechtigde leden, waarvan 3 gerechtigden voor
jeugdleden.
Angela Hofman: 48 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Richard van Noordenne: 50 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
11 Mededelingen Jubileumcommissie
Voorzitter Eelke Kraaijeveld is verhinderd, daardoor promotie
toespraakje van Heidi Ruis. Jubileumcommissie is verdeeld in
verschillende kernteams. Eerste activiteit is nu op Koningsdag.
12 Rondvraag
Namens SSO wil Johan van Dam iets zeggen. Piet Overduin heeft
jarenlang het onderhoud van de zaal voor zijn rekening genomen,
hiermee wil hij nu stoppen. Johan gaat deze taak overnemen.
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Verbouwingsplannen: aannemer heeft offerte gedaan, nu het krediet
voor de verbouwing nog. Mogelijke acties om geld binnen te halen:
Crowdfunding (lening tegen beter tarief dan de bank nu geeft)
13 Onderscheidingen
De onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap en de spelden van
verdienste worden uitgereikt door de voorzitter Arjan Heijblom.
Onderscheidingen voor langdurig lidmaatschap:
Carola van Bennekum (25 jaar OKK en 25 jaar KNGU)
Letta Smit (25 jaar OKK en 25 jaar KNGU)
Agnes van Kekerix (25 jaar OKK en 25 jaar KNGU)
Andrea de Jager (25 jaar OKK en 25 jaar KNGU)
Gonny Goedhart (40 jaar OKK en 40 jaar KNGU)
Truus Lommers (40 jaar OKK en 40 jaar KNGU)
Johan van Dam (50 jaar OKK en 50 jaar KNGU)
Niet aanwezig:
Lenie Bosman (40 jaar KNGU)
Leden van verdiensten:
Jurre Kraaijeveld: brons i.v.m. 10 jaar leiding.
Kelly Wervenbos: zilver i.v.m. 15 jaar leiding.
Richard van Noordenne: zilver i.v.m. 15 jaar leiding.
Gerrit en Adrie Overduin: zilver i.v.m. 25 jaar clubkrant.
Afscheid van Andrea de Jager. Ze heeft 6 jaar in het bestuur gezeten
als secretaris, gaat nu stoppen om haar tijd te geven aan drukke baan
en zoon Thomas. Arjan overhandigt haar een mooi beeldje, maar
benoemt haar ook tot lid van verdienste met een bronzen speld.
14 Sluiting
De voorzitter, Arjan Heijblom, sluit de vergadering om 22.30 uur.

***
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NOTULEN BALV 12-10-2016

1. Opening
De voorzitter, Arjan Heijblom, opent de vergadering om 20.10 uur.
Bericht van verhindering: Bart de Ruiter
Er zijn .. leden en .. ouders van jeugdleden op de vergadering
aanwezig.
In de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2016 heeft het bestuur
van OKK de opdracht gekregen te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om (voor een deel van de leden) het lidmaatschap bij de KNGU te
beëindigen.
2. Toelichting scenario’s lidmaatschap KNGU
In opdracht van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29-03-2016 is een
drietal scenario’s onderzocht:
1. Het lidmaatschap van de KNGU beëindigen
2. De vereniging splitsen in een vereniging die lid is van de KNGU en
een vereniging die geen lid van de KNGU is.
3. De huidige situatie behouden.

Scenario 1: Lidmaatschap KNGU beëindigen

In dit scenario beëindigt OKK het lidmaatschap bij de KNGU. Dit dient
voor 1 november 2016 schriftelijk te geschieden om het lidmaatschap
per 31 december 2016 te beëindigen.
OKK sluit verzekeringen af voor bedrijfsaansprakelijkheid, voor letsel
en schade en betaalt zelf de rechten voor het gebruik van muziek
(buma stemra en SENA).
Voordelen van dit scenario:
- Leden van OKK hoeven geen bondscontributie te betalen aan de
KNGU.
Nadelen van dit scenario:
- Leden van OKK kunnen niet meer deelnemen aan KNGU
evenementen, zoals turnwedstrijden.
- Lesgevers van OKK kunnen niet meer via de KNGU hun
lesgeefbevoegdheid behalen en/of behouden.
- Verzekeringen, Buma Stemra, SENA en andere kosten moeten door
de vereniging worden betaald.
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Kosten per lid:
In dit scenario zijn de kosten per lid, bij een ledental van 1.000 leden,
naar schatting € 13,50.

Scenario 2: De vereniging splitsen

In dit scenario wordt er voor gezorgd dat de leden die het grootste
belang hebben bij lidmaatschap van de KNGU lid blijven en de overige
leden worden uitgeschreven. Dit wordt gerealiseerd door de vereniging
te splitsen in twee verenigingen, één die lid zal zijn van de
KNGU en één die niet lid zal zijn van de KNGU.
Dit scenario is niet mogelijk. Dit scenario blijkt op grond van de statuten
en het huishoudelijk reglement van de KNGU niet uitvoerbaar.
De statuten van de KNGU stellen dat het lidmaatschap bij de KNGU zal
vervallen indien de Algemene Ledenvergadering besluit (een deel van)
de leden van de vereniging in een andere rechtspersoon onder te
brengen. (artikel 9. lid 3. van de statuten en artikel 1.1.03. lid
2. sub h. van het Huishoudelijk Reglement).

Scenario 3: Huidige situatie handhaven

In dit scenario blijft OKK lid van de KNGU en blijven alle leden binnen
OKK bij de KNGU ingeschreven als clublid.
Voordelen van dit scenario:
- OKK kan met leden blijven deelnemen aan wedstrijden.
- Lesgevers kunnen binnen OKK hun lesgeefbevoegdheid behalen en
behouden.
- Aansprakelijkheid voor letsel en schade is verzekerd.
- Rechten voor het gebruik van muziek (Buma Stemra en Sena) zijn
betaald.
Nadelen van dit scenario:
- Alle leden dienen bondscontributie te blijven betalen.
Tijdens de vergadering worden vragen gesteld en wordt er
gediscussieerd over de voor- en nadelen van de verschillende
scenario’s.
-De contributie verhoging is wel al verlaagd naar €4,50 i.p.v. de €12,00
die eerst was voorgesteld.
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-Er is bij de KNGU een reorganisatie aan de gang, verschillende
mensen bij het bondsbestuur worden of zijn ontslagen. Ook de
regiobestuurders zijn er niet meer.
-Ook is afgesproken dat niet meer dan 15% van bondscontributiegeld
besteed wordt aan de topsport.
-Indien we scenario 2 zouden doen en er dus heel veel leden zouden
opzeggen, dan zou de KNGU extra strenge controles uitvoeren. Gevolg
zou zijn dat de wedstrijdleden en leiding dan ook geroyeerd worden uit
KNGU.
-We zullen de ontwikkelingen bij de KNGU goed in de gaten blijven
houden en misschien wel limieten moeten stellen.
3. Mondelinge stemming lid blijven van de KNGU in huidige vorm
De meerderheid van de leden op de BALV stemt voor scenario 3.
Het besluit wordt door de vergadering aangenomen.
4. Toelichting contributieregeling
Contributieregeling wordt toegelicht.
Contributie willen we per kwartaal gaan innen zodat bedrag voor de
leden niet zo veel in één keer is.
We zullen de bondscontributie ook per kwartaal naar KNGU
overmaken.
5. Mondelinge stemming contributieregeling
Ook hier stemt de meerderheid voor.
Het voorstel voor wijziging van de contributieregeling waarbij de
contributie per kwartaal wordt geïnd wordt aangenomen.
6. Rondvraag
Geen
7. Sluiting
De voorzitter Arjan Heijblom bedankt een ieder voor hun komst en sluit
de vergadering om 20.55 uur.

***
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SECRETARIAAT

Angela Hofman

Ledenbestand
We sloten het jaar af met een ledenbestand van 998 leden. Dit is een
verlies van leden ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was de stand
aan het eind van het jaar namelijk 1059 leden.
Samenstelling van het bestuur
Tijdens de ALV op 29 maart 2016 is Andrea de Jager afgetreden als
secretaris. Angela Hofman is herkozen en heeft de functie secretaris
van Andrea overgenomen. Richard van Noordenne is door de ALV
gekozen als nieuw bestuurslid. Het bestuur met de toebedeelde
portefeuilles ziet er thans als volgt uit:
Arjan Heijblom
voorzitter
Johan van Dam
penningmeester
Angela Hofman
secretaris
Marien Amersfoort
vrijwilligers en P&O
Richard van Noordenne
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:
- Algemene Ledenvergadering
- Stichting Sportaccommodaties OKK en de verbouwplannen
- 100-jarig jubileum
- Vakantie- en lesrooster, nieuwe productgroepen
- Beleidsdagen met bestuur en leiding: beleidsplan 2017-2020
- Verhoging bondscontributie door de KNGU: BALV
- Terugbrengen (selectie)kosten
- Overgang van clubkrant naar digitale nieuwsbrief
- Veilig sportklimaat (VSK), aanstelling vertrouwenspersoon
In memoriam
Robert Visser, oud lesgever bij OKK, is overleden.
Ada Dekker- van Aken is overleden. Mw. Dekker is van 1962-1972
bestuurslid geweest van de vereniging.
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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.
Agenda 2016
02-01-16

Nieuwjaarsborrel

09-01-16
12-01-16
18-01-16
23-01-16

Regiokamp. dames 3e divisie
Klaverjassen
Bestuursvergadering
Reg. wedstrijd keuze oefenstof jongens
te Alphen aan de Rijn
Reg. wedstrijd voorgeschreven oefenstof
Jongens te Alphen aan de Rijn
Groepswedstrijden keuze oefenstof
dames
Groepswedstrijden verplichte oefenstof
dames
Klaverjassen
Bestuursvergadering
Bowlen
Kinderbingo
Regiokampioenschappen dames
4e divisie
Klaverjassen
Dansuitvoering Lockhorst
NL-doet Klusdag
Districtsfinale dames 3e divisie
Bestuursvergadering
Algemene Ledenvergadering
Groepswedstrijden keuze
oefenstof dames
Groepswedstrijden verplichte
oefenstof dames
Speelgoed- en kledingbeurs
Clubkampioenschappen
selectie jongens
Dance 2 Demo, dames 20 jaar e/o te
Waddinxveen
Klaverjassen
Bestuursvergadering
“Heel OKK Bakt” Koningsmarkt
Filmmiddag
Klaverjassen
Districtsfinale dames 4e divisie
Pupil t/m senior

23-01-16
05-02-16
06-02-16
09-02-16
23-02-16
24-02-16
25-02-16
05-03-16
08-03-16
12-03-16
12-03-16
19-03-16
22-03-16
29-03-16
01-04-16
02-04-16
7+8-4-16
09-04-16
09-04-16
12-04-16
26-04-16
27-04-16
03-05-16
10-05-16
21-05-16
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personeel en
vrijwilligers
afdeling turnen
nevenactiviteiten
bestuur
afdeling turnen
afdeling turnen
afdeling turnen
afdeling turnen
nevenactiviteiten
bestuur
Jeugdraad
Jeugdraad
afdeling turnen
nevenactiviteiten
afdeling dans
afdeling turnen
bestuur
bestuur
afdeling turnen
afdeling turnen
nevenactiviteiten
afdeling turnen
afdeling dans
nevenactiviteiten
bestuur
jubileumcommissie
Jeugdraad
nevenactiviteiten
afdeling turnen

21-05-16

Kleutermiddag en beweegdiploma

24-05-16
10-06-16

Bestuursvergadering
Clubkampioenschappen
recreatie jongens
Groepswedstrijden keuze oefenstof
dames
Clubkampioenschappen recreatie
meisjes
Districtsfinale dames 4e divisie instap
Groepswedstrijden verplichte oefenstof
dames
Klaverjassen
opening sporthal Boven-Hardinxveld
Sportnacht
Bestuursvergadering
Dance Event Boven-Hardinxveld
Bestuursvergadering
Klaverjassen
Beleidsdag technisch kader
Bestuursvergadering
Dag van de ouderen
Bewegend sponsordiner
Dance2show Deventer
bloemschikken
Speelgoed- en kledingbeurs
Klaverjassen
Buitengewone Algemene
Ledenvergadering
Trampolinehal
Bingo
Bestuursvergadering
Klaverjassen
Beleidsdag bestuur
Oliebollenactie
Bestuursvergadering
Sinterklaarfeest
Bloemschikken
Klaverjassen
Bestuursvergadering

10-06-16
11-06-16
11-06-16
11-06-16
14-06-16
17-06-16
17-06-16
21-06-16
22-06-16
23-08-16
13-09-16
17-09-16
20-09-16
29-09-16
01-10-16
01-10-16
04-10-16
6+7-10-16
11-10-16
12-10-16
19-10-16
20-10-16
25-10-16
08-11-16
12-11-16
18-11-16
22-11-16
26-11-16
08-12-16
13-12-16
20-12-16

afd. peuters en
kleuters
bestuur
afdeling turnen
afdeling turnen
afdeling turnen
afdeling turnen
afdeling turnen
nevenactiviteiten
sport
Jeugdraad
bestuur
afdeling dans
bestuur
nevenactiviteiten
bestuur
bestuur
blij(f)fit
jubileumcommissie
dans
jubileumcommissie
nevenactiviteiten
nevenactiviteiten
bestuur
jeugdraad
jeugdraad
bestuur
nevenactiviteiten
bestuur
jub.com
bestuur
jeugdraad
jubileumcommissie
nevenactiviteiten
bestuur

Op verschillende data in het jaar vergaderingen van diverse
commissies.
***
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ADMINISTRATIE

Johan van Dam

Een jaar met grote financiële onzekerheden en veranderingen is op
financieel gebied wonderwel positief afgelopen. We stonden na 2015
voor een forse aanpassing om de club gezond te houden. Dat is gelukt.
Hoewel het ledental stagneert (we schommelen net op de 1000 leden),
hebben we weer een positief resultaat mogen bijschrijven.
Dat ging niet zomaar. We moesten afscheid nemen van betaalde
krachten, we moesten bij de turnselectie in de uren snijden en we
hebben afscheid genomen van de papieren clubkrant. Om er maar een
paar te noemen. Dat was niet voor een ieder even leuk maar we
hebben wel begrip ervaren. Dank daarvoor.
We zijn eind 2016 gestart met de grote verbouwing. Om dit te kunnen
doen moest de huur, die we als OKK aan de stichting betalen, omhoog.
Dit is in de begroting ondervangen. Samen met alle andere perikelen,
wordt er een bescheiden contributieverhoging voorgesteld. 3%. Als je
kijkt naar de uitdaging waar we voor staan is dat in mijn ogen een
redelijke vraag.
Niet alleen de bouw, maar ook de fondswerving voor het 100-jarig
jubileum ligt op koers. We gaan zeker boven het minimale bedrag
komen. Hoe dicht we het gedroomde bedrag komen, dat zal blijken.
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, van Marjan de Ruiter namen we in de
zomervakantie afscheid. De felicitatiedienst: Gonny Goedhart, Luna
Salamone, Adrie Kunst en Ans van Wijngaarden.
***
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COMMUNICATIE & PR

Bart de Ruiter

De portefeuille Communicatie & PR is een nieuwe portefeuille binnen
de vereniging. Voorheen viel de communicatie onder het secretariaat
en Public Relations onder Personeel en Organisatie. OKK wil echter
het beste voor alle belanghebbenden en hecht veel waarde aan een
goede communicatie tussen de leden, vrijwilligers en partners. Door
deze nieuwe portefeuille wordt er nog meer aandacht geschonken aan
het ontwikkelen van een goede communicatie tussen alle
belangenpartijen van de vereniging en het bestuur.
In het jaar 2016 hebben er op het gebied van Communicatie en Public
Relations een aantal mooie en vooruitstrevende ontwikkelingen
plaatsgevonden. Het jaar 2016 is het jaar van de digitale nieuwsbrief,
verbouwing, sponsordiner en nog veel meer mooie initiatieven die OKK
haar leden en partners geboden heeft.
OKK is in het jaar 2016 voor een deel gedigitaliseerd. De
ontwikkelingen binnen de maatschappij op het gebied van digitalisering
en social media kon ook OKK niet aan zich voorbij laten gaan. Het
digitaal archiveren van alle clubkranten in de rijke geschiedenis van de
vereniging was een mooie start van deze ontwikkelingen, met grote
dank aan Peter van Dam. Hierdoor is het mogelijk om het
verenigingsnieuws uit bijvoorbeeld 1961 of 1988 terug te lezen.
Vernieuwing betekent ook dat er van bepaalde zaken afscheid
genomen moet worden. OKK heeft besloten om in september 2016 te
starten met het maandelijks publiceren van een digitale nieuwsbrief.
Deze ontwikkeling heeft tot gevolg gehad dat de vereniging afscheid
heeft genomen van de traditionele clubkrant. OKK wil alle vrijwilligers
die betrokken waren bij het drukken, vouwen en bezorgen van de
clubkranten nogmaals hartelijk bedanken voor de jaren steun die het
mogelijk heeft gemaakt dat alle leden het welbekende krantje op de mat
hoorde vallen. Financieel zwaar weer in 2016 heeft ook betrekking
gehad op de clubkrant, waardoor we overgestapt zijn op de kosteloze
digitale nieuwsbrief, die hiernaast ook veel eenvoudiger maandelijks
uitgebracht kan worden, waardoor er nog actueler en meer frequent
nieuws bij de leden terecht komt.
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Een vereniging zonder vrijwilligers en partners kan niet op de been
blijven. Het jaar 2016 staat naast digitalisering ook in het teken van de
verbouwing. OKK heeft vele vrijwilligers en bedrijven die deze
verbouwing mogelijk maken. Zonder deze mensen kan de vereniging
niet voorbestaan. Met het oog op het eeuwfeest in 2019 heeft de
jubileumcommissie van OKK een aantal prachtige evenementen voor
alle leden, vrijwilligers, partners en belangstellenden georganiseerd,
zoals de succesvolle OK(K)oningsdag en het sponsordiner. OKK is
trots op het succes en zal dit soort mooie evenementen ook in 2017
gaan organiseren.
Een goede communicatie zorgt voor duidelijkheid en binding. Ik wil alle
betrokkenen bij OKK in het jaar 2016 bedanken en hoop, nee, ik ga er
vanuit dat 2017 een jaar wordt met nieuwe uitdagingen, mooie
evenementen en Een Leven Lang Sportief voor iedereen die zorgen
voor de binding met deze sportieve en geschiedenisrijke vereniging.
***
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JUBILEUMCOMMISSIE

Eelke Kraaijeveld

In 2016 is de jubileumcommissie weer met vol enthousiasme aan de
slag geweest, zowel met verschillende activiteiten in het kader van het
jubileum gedurende het jaar alsook richting het jubileumjaar in 2019.
Verheugd zijn wij dat ook Ivo Van Wijngaarden inmiddels bij ons team
is aangesloten! Met Heidi, Will, Renate, Marien en Eelke zijn we nu met
zes leden. We komen maandelijks bijeen en hebben tweejaarlijks
overleg met het bestuur. Communicatie verloopt veelal via de
nieuwsbrief, facebook, website en affiches/briefjes.
De acties en activiteiten in 2016
Afgelopen jaar heeft u ons tegen kunnen komen met betrekking tot de
club van 100, de (kerst)kaartenverkoop, de statiegeldflessenactie, het
bloemschikken en de oliebollenactie. Deze activiteiten lopen het
komende jaar ook weer door.
Daarnaast hebben we op Koningsdag een nieuwe activiteit in het leven
groepen onder het mom van ‘Heel OKK Bakt’. Een prachtige dag met
een hoge opkomst, waarbij we vereniging breed hebben laten zien dat
als we gezamenlijk de schouders eronder zetten we (in korte tijd) in
staat zijn een geweldige activiteit neer te zetten. Jong en oud hebben
een leuke dag beleefd met een stormbaan, kinderparcours, demo’s,
taartjes gooien, maar vooral proeven met een goed bak koffie, van
taart, pannenkoeken en een rad van fortuin. Hiermee hebben we bijna
1000 euro opgehaald en dat voor een eerste keer.
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Op 1 oktober – precies 3 jaar voor de officiële 100e verjaardag - een
Bewegend Sponsorbuffet georganiseerd. Een gezellige en geslaagde
avond vol met sportieve verassingen, maar ook met zelfgemaakte vooren nagerechten. Opbrengst: meer dan 500 euro.
De Sinterklaasactie heeft ook weer het nodige in het laatje gebracht
(210 euro). Steeds meer leden van OKK weten ons te vinden om met
een Sinterklaas en Piet thuis langs te komen en een leuke beleving te
hebben met gezin en kinderen.
We zijn trots dat Jenny Hoekwater hoge ogen gooide voor
verenigingsman/vrouw van het jaar. Hiermee haalden we 400 euro aan
bonnen binnen. Met de 1e klap actie van de Rabobank was het weer
raak (250 euro) en ook bij de Tentquiz is weer een topprestatie
geleverd (150 euro). Al deze bedragen tellen uiteindelijk snel op.
De opbrengst afgelopen jaar was ongeveer € 2570,- en met het
jaarlijkse bedrag van de vereniging van 2500 euro maakt dat we tot nu
toe meer dan € 18.000,- euro voor de jubileumactiviteiten hebben
verzameld! Een mooi bedrag waarmee we op koers zitten voor de
begrote 25.000 euro die we minimaal nodig denken te hebben. Graag
doen we er alleen nog een schepje bovenop richting de 50.000 euro,
dus mocht u nog leuke ideeën hebben of zou u ons aan een sponsor
kunnen helpen, dan houden wij ons graag aanbevolen!
(100jaar@okkhardinxveld.nl)
Voorbereidingen richting het jaar 2019 – nog twee volle jaren
Richting 2019 werken we toe naar een aantal onvergetelijke activiteiten
die de kern van ons jubileumjaar vormen; een KNGU wedstrijd, de
jubileumwaardige uitvoering, meerdaags sportevenement, feest voor de
leden in Beekbergen en een expositie met reünie als afsluiting.
De kernteams, die de eerste voorbereidingen richting 2019 ter hand
nemen, zijn inmiddels op volle sterkte. Ze bestaan uit een mix van
jubcom- en bestuursleden, lesgevers en vrijwilligers en werken richting
de zomer van 2017 hun inspiratievolle plannen uit om verdere richting
te kunnen bepalen en acties uit te zetten. Vervolgens zal na de zomer
de ‘sneeuwbal’ met mensen weer wat groter worden en kunnen we de
slag naar de (potentiële) sponsors gaan maken. Nog genoeg te doen
dus, maar met nog twee volle jaren te gaan komt het eeuwfeest wel
steeds dichterbij!
***
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VVC & P&O

Marien Amersfoort

Afgelopen jaar zijn er zo’n 130 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 ondersteunt. Daarnaast
verschillende commissies die voor vele leden activiteiten organiseren.
Dit om mensen te amuseren, vrijwilligers te activeren en geld te
genereren. Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van
de clubkrant, gevolg daarvan is dat een aantal vrijwilligers niet meer
actief zijn, anderen daarentegen zetten zich op een andere manier in
voor de vereniging. Via deze weg nogmaals dank voor de jarenlange
inzet.
In het jaarplan van 2013 tot 2016 hebben we een doel gesteld voor
bevoegd en bekwaam personeel. Eind november ontving Gemma van
Dam haar diploma voor niveau 3 en zijn hierdoor bevoegd hoofdleiding,
nogmaals gefeliciteerd.
Naar de zomer zijn we als bestuur aan de slag gegaan met een tweetal
beleidsmiddagen. In de eerste beleidsmiddag zijn we in gesprek
gegaan met de lesgevers. De tweede beleidsmiddag hebben we het
beleidsplan voor 2017 tot 2020 bepaald.
Begin 2017 hebben we tijdens de nieuwjaarsborrel de vrijwilligerspluim
weer uitgereikt. Uit de handen van eerdere winnaar, Aartje den Breejen,
heeft Riena Kamp de pluim in ontvangt genomen.
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers die zich op een of andere manier
voor OKK hebben ingezet in 2016 bedanken. En hoop, dat deze
vrijwilligers zich het komend jaar ook weer beschikbaar willen stellen,
zeker met in het vooruitzicht ons eeuwfeest in 2019.

***
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NEVENACTIVITEITEN

Vacant (door Marien Amersfoort)

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 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 20 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.
De Grote Clubactie
De laatste jaren wordt de grote clubactie georganiseerd. Hierbij
verkopen de leden loten waarvan 80% voor OKK is. Met deze actie
hebben we ruim € 2.000,- opgehaald. Een actie die weinig tijd kost en
veel oplevert, deze actie komt zeker terug in 2017.
Onder nevenactiviteiten vallen ook de activiteiten van de
jubileumcommissie en de Jeugdraad organiseert. Deze hebben over
hun activiteiten een eigen verslag.
De leden die dit jaar meegeholpen hebben bij één of meerdere
activiteiten, wil ik op deze manier bedanken voor hun inzet!
***
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JEUGDRAAD

Anouk van Dalen

Afgelopen jaar hebben de jeugdraadleden
weer hun best gedaan om leuke activiteiten
voor de jeugd te organiseren. Dankzij de
hulp van verschillende vrijwilligers konden
deze activiteiten plaatsvinden. Dit jaar
hebben Jorin Post en Anouk van Dalen
besloten om de jeugdraad te verlaten.
Komende periode zullen er weer nieuwe leden worden gezocht!
De bingo was weer een groot succes. Er was een grote opkomst van
kinderen. De kinderen luisterden fanatiek naar het spannende
bingoverhaal. Er waren weer verschillende prijzen te winnen!
Samen met een grote groep zijn we naar de bowlingbaan in Gorinchem
geweest. Er is een uur lang gebowld. De felbegeerde bowlingcup is
gewonnen door: Marien Amersfoort.
Samen met een grote groep springers zijn we dit jaar naar een grote
trampolinehal geweest: Jumpsquare in Nieuwegein. Hier waren enorm
veel trampolines. Er is een uur lang fanatiek gesprongen. Dit was zeker
een geslaagde avond.
Leven ganzenborden vond plaats door het hele OKK gebouw. Overal
waren leuke spelletjes klaargezet zoals snoephappen, zaklopen en
verschillende andere spellen. Het doel was om zoveel mogelijk punten
te halen. De kinderen deden fanatiek mee en er was een gezellige
sfeer.
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. Ook bleven er een fanatieke groep
logeren in het OKK gebouw. ‘s nachts zijn er nog leuke spellen gedaan.
De sportnacht was weer een zeer geslaagde activiteit.
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Ook dit jaar was er in de zomervakantie weer het Zomerkamp
georganiseerd door de KNGU. Het thema was Zomerkampen in
Topvorm en het waren ook 7 top weken.
We hopen dat er dit jaar veel kinderen meegaan vanuit de OKK om er
weer een gezellige week van te maken. Komend jaar is het thema:
Zomerkampen ‘onderzoekt’.
Het sinterklaasfeest is dit jaar in twee groepen gehouden. Sinterklaas
kwam dus tweemaal bij OKK. Sint werd verdacht van diefstal, wat agent
kwam onderzoeken. Uiteindelijk werd Sint gelukkig vrijgesproken en
kon het feest doorgaan. Aan het einde kregen de kinderen nog
cadeautjes van de pieten.
Namens de Jeugdraad bedanken we iedereen die heeft meegeholpen
met de activiteiten. We willen er in 2017 weer een superleuk jaar van
maken met spetterende activiteiten!
Sportieve groeten,
Gemma van Dam

Thijs van Herwaarden

Anniek de Waard

Mirjam de Ruiter

Jorin Post

Anouk van Dalen

Sanne Krijgsman

Niek Folkerts

Tirzah Stam

***
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SPORT

Richard van Noordenne en Jenny Hoekwater

Actief bewegen
In 2016 stonden er veel verschillende groepen op het rooster waar in
de les actief tot zeer actief kan worden bewogen. Trimgroepen, combiaerobics lessen, aerobicslessen, salsa aerobics, stepslessen en BBB –
uren gegeven door Erik van Noordenne, Jeanette den Dikken, Thalita
Vermeulen, Marianne van der Vlies , Mirjam de Ruiter, Gisela
Ambagtsheer en Jenny Hoekwater.
Tijdens het dance event voor feestelijke opening op 22 juni van
sporthal Het Dok hebben de salsa aerobics dames , de aerobics groep
en de step groep opgetreden.
Nieuw dit jaar zijn de lessen yoga die na de zomervakantie op de
woensdagmorgen worden gegeven door Saskia de Rover. Gisela is na
de zomervakantie gestopt met de aerobics les en Jenny heeft deze
overgenomen. Wanneer een leiding uitviel vanwege operatie of privé
omstandigheden werd dit onderling opgevangen zodat alle lessen door
konden gaan.
Blij(f)fit
In 2016 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. Jose werd
moeder en haar lessen zijn vervangen door Janny, Jantine en Jenny.
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. Na de
zomervakantie is Marjolein gestopt.
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Tijdens de dag voor de ouderen op 29 september in de Wielewaal
waren er demonstraties van OKK groepen en een gezellige stand. Ook
deed OKK mee aan de sport carrousel voor de ouderen.
Binnen de groepen zijn ook activiteiten georganiseerd waarvan u de
verslagen hebt kunnen lezen in de clubkrant of op de website.
Dans
In 2016 was er een stabiel kader die de lessen verzorgden. Zowel voor
als na de zomervakantie lukte het door dezelfde leiding de vooral
vrouwelijke leden een uur per week te laten dansen. Angelina van
Andel stopte met lesgeven na de zomervakantie.
Er waren op 12 maart drie dansvoorstellingen in theater de Lockhorst,
groepen gingen naar een dance 2 demo en tijdens de opening van
sporthal Het Dok traden ook groepen op.
Hoogtepunt was de groep van Kelly die na deelname aan een regionale
D2D uitgekozen werd om in oktober ook deel te nemen aan de
dance2show.

Tijdens de koningsmarkt traden de jeugddemo en Impuls op o.l.v.
Jolynda.
Via de sport carrousel werd dit jaar danslessen aangeboden aan de
groepen 4, 5 en 6 van de scholen die hieraan mee wilden doen.
Bij het sponsordiner op 1 oktober traden de demo groepen o.l.v.
Jolynda en Tamara op.
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Op 19 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.
Ook dansten de meisjes van de groepen uit Boven Hardinxveld tijdens
de Sinterklaasmarkt op 23 november in de Lange Wei.
De leiding die voor de groepen hebben gestaan in 2016 zijn: Kelly
Wervenbos, Angelina van Andel, Jolynda Versteeg, Mariëlla van
Straten, Tamara Mus en Jenny Hoekwater met hulp van Nova
Maureer, Esther van der Zee, Fabienne Kleijn en Carola van Oord.
Peuters en kleuters
In 2016 stonden op het rooster de lessen peuter-speel-gymgroep,
ouder/kindgym en kleuters groep 0, 1 en 2. Een hoogtepunt was het
behalen van het nijntje beweegdiploma 1 en 2 door ruim 40 kleuters en
peuters op 21 mei.
Na de herfstvakantie was het aantal kinderen op de PSG groep op
maandag zo klein geworden dat deze groep is gestopt. De nijntje gym
groepen op woensdagmiddag zijn overgenomen door Marja van
Straten.
Van de speciale uitstapjes en vieringen zijn verslagen te lezen geweest
op de website en facebook pagina van OKK.
De lessen binnen deze productgroep van OKK zijn in 2016 gegeven
door:
Henny den Dikken, Marja van Straten, Jolanda van Noordenne en
Jenny Hoekwater met hulpleiding Henriette Ousoren, Janny Nederlof,
Caroliena Loeve, Sjanie Korevaar, Kitty Breedveld, Sanne Krijgsman,
Roos van Straten, Jantine de Ruijter, Boaz Exalto en Lotte de Bruin.
Met als inval hulp Simone Dubbeldam.
Turnen
In het begin van 2016 werden er wedstrijden geturnd door de selectie
dames en heren. Dit resulteerde uiteindelijk in 2 Nederlandse
kampioenen: Jan Paul en Bart.
De clubkampioenschappen vonden in eigen huis plaats. De selectie
jongens op 9 april, de recreatie groepen op 10 en 11 juni en selectie
dames op 25 juni.
De recreatie turn groepen hebben een stabiel leden aantal, zeer veel
recreatieleden met name stabiele hoofdleiding. Het aanbod free28

running werd uitgebreid met een lesuur in Boven Hardinxveld, gegeven
door Jorin en het uur op vrijdag werden er 2, opgesplitst in 2
leeftijdsgroepen. Ook werd in 2016 de eerste clubkampioenschappen
free running gehouden op 10 december.
Het is/was erg moeilijk om het trainerskorps van de selectie dames op
peil te houden. Linda Buijk stopte met lesgeven en Betty van Vliet was
langdurig ziek. Ondanks vele uren zoeken en bellen lukte het niet om
nieuwe lesgevers te vinden. Dank aan Seline Verbaan en Angela
Bakker die zoveel lessen zijn blijven geven. Ook dank aan invallers
Jolanda van Noordenne en Cora Putters voor hun inzet.
Tijdens het sponsordiner trad een groep selectiejongens op met een
mooie rekstokoefening.
De lesuren werden gegeven door hoofdtrainers Jolanda van
Noordenne, Erik van Noordenne, Cora Putters, Marja van Straten,
Angela Bakker, Linda Buijk, Jurre Kraaijeveld, Cornell Roverts en Jorin
Post, Betty van Vliet, Seline Verbaan, Gemma van Dam en Richard van
Noordenne.
De hulpleidingen: Kirsten, Savita, Rens, Bart, Anouk, Daphne,
Maarten, Jorin, Williene, Lonneke, Gemma, Jesse, Jeanine, Youri,
Niek, Sanne, Roos, Sophia, Thirsa, Marien, Thijs, Werner, Sander,
Guido, Marten, Brent, Nomie.

***
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FINANCIEEL OVERZICHT
HIER KOMT DE BALANS
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CONTRIBUTIEVOORSTEL
Hier komt het contributievoorstel: 2 pagina’s
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Lidmaatschap KNGU rustende leden
Artikel 9 Onderscheidingen
Artikel 9.1 Spelden van verdienste
1. Het bestuur kan aan leden, met inachtneming van de functie,
functieduur en niveau een speld van verdienste uitreiken in
brons, zilver en goud.
2. De hieronder staande tabel geldt als richtlijn, waarvan door het
bestuur afgeweken mag worden.
Speld van verdienste in
Brons
Zilver
Bestuurslid
Leid(st)er
Commissielid
Jurylid
Overig

10 jaar
15 jaar
15 jaar
15 jaar

10 jaar
15 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar

Artikel 9.2 Onderscheidingen
1. Aan hen die 25, 40, 50, 60, 70, 75 jaar, of daarna iedere 5 jaar
langer lid en/of donateur zijn of zijn geweest van de vereniging,
zal een onderscheiding worden uitgereikt, zijnde een speld met
vermelding van de duur van het lidmaatschap of duur van de
ondersteuning.
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LEDENOVERZICHT
Hier komt het ledenoverzicht
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