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VOORWOORD 

Arjan Heijblom 
 
 
2018 was op vele fronten een actief en succesvol jaar voor OKK.  
 
In 2018 begon ons honderdste levensjaar. Voor velen stond 2018 al grotendeels in het teken 
van het eeuwfeest. Ook hebben in 2018 vele vrijwilligers zich ingezet voor de nieuwe 
kleedkamers. En bovenal, wekelijks verzorgden we vele sportlessen voor onze duizend 
leden.  
 
Op 5 oktober is ons jaar van feest daadwerkelijk begonnen, met een groot symposium als 
cadeau voor de sport in ons dorp en onze regio. En op 8 december mochten wij, als cadeau 
voor de gymsport in Nederland, het Nederlands Kampioenschap Groepsspringen 
organiseren.  
 
Met enorm veel energie heeft een grote groep vrijwilligers deze evenementen tot een groot 
succes gemaakt. Dit was een fantastische start van ons jubileumjaar.  
 
In de zomer van 2018 zijn ook drie van de vier nieuwe kleedkamers in gebruik genomen. Na 
bijna twee jaar werk en met de hulp van vele vrijwilligers zijn de kleedkamers ver genoeg 
gereed om gebruikt te worden.   
 
En door de inzet van nog veel meer leden tijdens de Grote Clubactie hebben we ook nog 
voldoende geld bij elkaar gespaard om de nieuwe kleedkamers van mooie banken te 
voorzien.  
 
2018 was ook ‘gewoon’ een heel goed sportjaar voor OKK. Het ledental bleef stabiel op en 
boven de duizend leden. We zijn nieuwe sportgroepen gestart, zoals relax-kids en zagen een 
aantal groepen zoals freerunning en bootcamp flink groeien in aantal deelnemers.  
 
In 2018 vond ook een wisseling plaats in het bestuur. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in maart nam Bart de Ruiter afscheid als bestuurslid. Zijn plaats in het 
bestuur werd ingenomen door Shaun Roubos. Shaun beheert de portefeuille PR & 
Communicatie en is onder andere aan de slag gegaan met de vernieuwing van de website 
en de digitale nieuwsbrief. 
 
Financieel was 2018 voor OKK ook een succesvol jaar. De verwachte stop van de 
gemeentelijke subsidie na dit jaar bleek toch niet door te gaan en door alle succesvolle 
geldwerfacties en het mooie ledental wisten we 2018 met een mooie plus af te sluiten.  
 
Verder in dit jaarverslag leest u uiteraard meer over al deze en alle andere successen.  Kort 
samengevat kan ik alleen maar zeggen dat:  
 
Deze 99-jarige sportiever en gezonder is dan ooit! 
 

*** 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 maart 2019 

  
  pag 
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 28 maart 2018 

 

 
4  
 

4.  Jaarverslagen 
- Secretariaat   Angela Hofman 
- Administratie   Johan van Dam 
- Communicatie & PR  Shaun Roubos 
- Jubileumcommissie  Eelke Kraaijeveld 
- P&O en VVC   Marien Amersfoort 
- Nevenactiviteiten  Marian de Rover 
- Jeugdraad   Gemma van Dam 
- Sport    Richard van Noordenne 

 

 
7 
8 
10 
12 
14 
15 
16 
18 
 

5. Financieel verslag 2018 
- Balans en Exploitatierekening 
- Verslag kascontrolecommissie 
- Verkiezing kascontrolecommissie 

 

 
20 

6. Contributieregeling 2019 
 

22  

7. Begroting 2019 
 

21 

8. Bestuursverkiezing 
- Aftredend/herkiesbaar voor de functie secretaris: Angela Hofman 
- Aftredend/herkiesbaar voor de functie bestuurslid: Richard van 

Noordenne 
 
Eventuele kandidaten/tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de 
Ledenvergadering bij het secretariaat aanmelden. 
 

 

10. Mededelingen Jubileumcommissie 
 

 

11. Rondvraag 
 

 

12. Sluiting 
 

 

De stukken die bij de diverse agendapunten horen staan op aangegeven bladzijden.  
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NOTULEN ALV 28-03-2018 

 
Notulen van de Algemene ledenvergadering van Gymnastiekvereniging OKK te Hardinxveld-
Giessendam gehouden op woensdag 28 maart 2018 in de recreatieruimte. 
 
1. Opening 
De voorzitter, Arjan Heijblom, opent de vergadering om 20.09 uur.  
Berichten van verhindering: Marja van Straten, Erelid Janny van Dijk, Marianne van der Vlies, 
Shaun Roubos, Sjany Korevaar, Heidi Ruis. Bijzonder welkom Erelid Henny den Dikken.  
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Goedkeuring notulen ALV 2017  
Pag. 4 tekstueel: Annette ipv Annet.   
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  
 
4. Jaarverslagen 2017 
Secretariaat: Henny: 13 juni was er geen klaverjassen.  
Administratie: Geen opmerkingen. 
Communicatie en PR: Geen opmerkingen. 
Jubileumcommissie: Geen opmerkingen. 
P&O VVC: Geen opmerkingen. 
Nevenactiviteiten: Geen opmerkingen. 
Jeugdraad: Geen opmerkingen. 
Sport: Geen opmerkingen.  
De jaarverslagen worden goedgekeurd en vastgesteld.  
 
5. Financieel Verslag 2017 
Exploitatie vereniging: 
- Will: is de contributie niet te ruim begroot vorig jaar? Klopt, dit is optimistisch begroot, 

ambitie was om meer leden te krijgen. 
- Will: Inschrijfgelden zouden toch door leden betaald worden? In 2017 is dit nog niet 

volledig geïmplementeerd. Eerste wedstrijden zijn nog door de vereniging betaald, geldt 
ook voor jazzdans. Verschil wordt in 2018 kleiner.   

- Will: Plaatjesactie -€50 aan inkomstenkant, klopt dat wel, zou toch juist wat op moeten 
brengen? Inkomsten zijn pas in 2018 gekomen. Had dus ook bij uitgaven in linker kolom 
gekund.  

- Eelke: leesbaarheid: werkelijke inkomsten of uitgaven zijn niet als totaal beschreven per 
categorie. Bij de begroting wel. Johan legt het uit.   

- Will: wat zijn drukkosten? In 2017 is gestopt met de drukmachine. In 2017 nog wel kosten 
gehad.  

- Aartje: sportief ondernemen, KNGU cursussen? Cursusvergoeding KNGU. 
 

Verslag kascontrolecommissie:  
Theo van Dam: Op 20 maart 2018 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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Verkiezing kascontrolecommissie:  
Theo van Dam is aftredend en herkiesbaar, niemand anders stelt zich beschikbaar. Theo wil 
het weer voor 3 jaar doen. De ALV herkiest Theo van Dam voor een nieuwe termijn van 3 
jaar. 

6. Vaststelling contributie 2018 
Johan: Bij een gelijkblijvend ledental is een verhoging van de contributie nodig om de 

begroting sluitend te maken.  

Het innen van de bondscontributie per kwartaal leidt iedere keer weer tot vele vragen van de 
leden. Voorstel van penningmeester/bestuur is om het bedrag in de OKK contributie te 
verwerken. De bondscontributie wordt dan gedeeld door 11 en dat bedrag wordt bij OKK 
contributie opgeteld.  
Henny: hoe werkt dit bij ouder-kind gym? Ouder betaalt geen OKK contributie, maar er wordt 
alleen bondscontributie geïnd.  
Riena: contributie lijkt hoger als bondscontributie erbij op wordt geteld. Veel mensen hebben 
niet door dat een deel naar de bond gaat. Prijzen we onszelf dan niet uit de markt als je het 
vergelijkt met lowbudget sportscholen? Prijs is bij ons nog altijd lager, ook als iemand 2x per 
week sport. 
Eelke: zou het tot ledendaling kunnen leiden? Advies om dit te monitoren. Doen we al, maar 
blijven we doen. Evt. reden van afmelding op het briefje laten zetten? Jenny: ervaring is dat 
het niet openbaar wordt geuit door leden.  
 
Bij de stemming over de nieuwe contributieregeling zijn 34 stemmen voor en 0 stemmen 
tegen. De ALV gaat akkoord met het contributievoorstel per 1 april 2018. 
 
7. Goedkeuring begroting 2017 
Will: contributieverhoging van 6% is niet gelijk aan deze begroting. Klopt. 6% is niet berekend 
over contributie inkomsten van 2017, maar over begroting 2018 (waar ledengroei bij opgeteld 
is).    
Will: Zijn groepen in Boven Hardinxveld wel rendabel? We rekenen niet per groep. Deze 
groepen minder snel rendabel vanwege hogere huurkosten. Sommigen groepen in Boven 
Hardinxveld groeien juist goed. We vinden het belangrijk om verschillende sporten in Boven 
Hardinxveld te kunnen aanbieden. Niet iedere groep hoeft rendabel te zijn, we hebben 
andere groepen die hiervoor compenseren. Sommigen doelgroepen, zoals peuters, zijn 
belangrijk voor de verdere sportloopbaan. 
De ALV gaat verder akkoord met de begroting voor 2018 en ook deze wordt vastgesteld. 
 
8 Bestuursverkiezing 
Johan van Dam, penningmeester is aftredend en herkiesbaar.  
Aftredend is Bart de Ruiter, bestuurslid en hij stelt zich niet herkiesbaar. Shaun Roubos heeft 
zich verkiesbaar gesteld voor de functie bestuurslid, echter hij kan helaas niet aanwezig zijn 
vandaag. Arjan stelt hem aan de ALV voor.  
Anniek de Waard en Gemma van Dam vormen het stembureau.  
Johan van Dam: 34 voor en 0 stemmen tegen,  
Shaun Roubos: 34 stemmen voor en 0 stemmen tegen.   
 
9.  Jubilarissen 
Onderscheidingen: Jubilarissen 2018, 2019 en 2020 zullen tijdens reünie 5 okt 2019 
gehuldigd worden. 
 
10 Mededelingen Jubileumcommissie 
Eelke doet verslag van de stand van zaken op dit moment.  
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11 Afscheid Bart de Ruiter 
Bart is 3 jaar bestuurslid geweest. Hij is de uitdaging aangegaan ondanks drukte met studie 
en turn carrière. Zijn voornemen om het in ieder geval voor 3 jaar te doen is gelukt. Nu heeft 
hij aangegeven dat het te druk is om zich nog voor vol in te zetten. We danken Bart voor zijn 
inbreng de afgelopen 3 jaar. De periode waarin met name de overgang van de clubkrant naar 
de  digitale nieuwsbrief heeft plaatsgevonden. 
 
12 Rondvraag 
Geen vragen  
 
13 Sluiting 
De voorzitter, Arjan Heijblom, sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 

*** 
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SECRETARIAAT 

Angela Hofman 
 
Ledenbestand  
We sloten het jaar af met een ledenbestand van precies 1000 leden. Dit aantal is een kleine 
groei ten opzichte van vorig jaar. Het gehele jaar hebben we een stabiel ledental van boven 
de 1000 leden gehad.    
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de ALV op 28 maart 2018 is penningmeester Johan van Dam opnieuw herkozen in 
zijn functie. Na 3 jaar in het bestuur is Bart de Ruiter afgetreden. Shaun Roubos is door de 
ALV gekozen als nieuw bestuurslid en neemt de portefeuille van Bart over. Het bestuur met 
de toebedeelde portefeuilles ziet er thans als volgt uit: 
 
Arjan Heijblom  voorzitter  algemene zaken 
Johan van Dam  penningmeester administratie 
Angela Hofman  secretaris  secretariaat en archief 
Marien Amersfoort   bestuurslid  vrijwilligers en P&O 
Richard van Noordenne bestuurslid  sport 
Shaun Roubos  bestuurslid  PR en communicatie 
Marjan de Rover  bestuurslid  nevenactiviteiten 
  
Het bestuur heeft in het jaar 2018 tien keer vergaderd, het dagelijks bestuur is ook regelmatig 
bij elkaar geweest. De belangrijkste agendapunten waren: 
- Algemene Ledenvergadering, financieel beleid 
- Stichting Sportaccommodaties OKK en de verbouwing 
- 100-jarig jubileum 
- Lesrooster, nieuwe producten, lesgevers 
-  AVG 
- Beleidsdag, jaarplan 2018 
-  Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
-  MAG initiatieven 
- invoering nieuw loongebouw 
-  VOG 
 
Felicitaties  
De vereniging verstuurde felicitaties bij geboorten, huwelijken en jubilea. Ook kregen alle 
jeugdleden op hun verjaardag een felicitatiekaart van de vereniging.  
 
Agenda 2017 

13-01-18 Vrijwilligersborrel vrijwilligers 

13-01-18 Regio wedstrijd turnen heren afdeling turnen 

16-01-18 Bestuursvergadering bestuur 

03-02-18 Regiowedstrijd turnen heren  afdeling turnen 

03-02-18 Voorwedstrijd 4e div turnen dames afdeling turnen 

10-02-18 2e plaatsingswedstrijd 3e div. turnen dames afdeling turnen 

17-02-18 2e Tuco wedstrijd turnen dames afdeling turnen 

20-02-18 bestuursvergadering bestuur 

28-02-18 Bowlen jeugdraad 

10-03-18 NL-doet klusdag bouwcommissie 
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17-03-18 District finale 3e divisie turnen dames afdeling turnen 

20-03-18 Bestuursvergadering bestuur 

28-03-18 Algemene Ledenvergadering bestuur 

14-04-18 Dance2Demo Dordrecht afdeling dans 

14-04-18 Optreden turnen dames en heren bij EMS afdeling dans 

17-04-18 Bestuursvergadering bestuur 

19-04-18 Optreden preselectie dans bij Rabobank Clubkas Campagne afdeling dans 

27-04-18 OKK koningsspelen Jub. Com. 

03-05-18 Jachtseizoen jeugdraad 

14-05-18 Beweegdiploma nijntje Driemaster afdeling peuters/kleuters 

15-05-18 Bestuursvergadering bestuur 

16-05-18 Beweegdiploma nijntje OKK afdeling peuters/kleuters 

26-05-18 District finale 4e divisie turnen dames afdeling turnen 

08-06-18 Sportnacht Jeugdraad 

09-06-18 3e tuco wedstrijd turnen dames afdeling turnen 

15-06-18 Clubkampioenschappen recreatie jongens afdeling turnen 

16-06-18 Clubkampioenschappen recreatie meisjes en springploeg afdeling turnen 

16-06-18 District finale 4e divisie instap turnen dames afdeling turnen 

19-06-18 Bestuursvergadering bestuur 

23-06-18 Dansuitvoering Wielewaal afdeling dans 

23-06-18 Clubkampioenschappen selectie heren en dames afdeling turnen 

23-06-18 NK turnen heren Ahoy Rotterdam afdeling turnen 

07-07-18 Seizoen afsluiting jeugdraad 

29-08-18 Bestuursvergadering bestuur 

15-09-18 start Grote Clubactie nevenactiviteiten 

18-09-18 Bestuursvergadering bestuur 

22-09-18 Dames selectie proefles afdeling turnen 

04-10-18 Kinderkleding en speelgoedbeurs nevenactiviteiten 

05-10-18 Sportsymposium  jub. com 

16-10-18 Bestuursvergadering bestuur 

24-10-18 Jumpsquare jeugdraad 

25-10-18 Bingomiddag jeugdraad 

03-11-18 Beleidsdag bestuur bestuur 

16-11-18 Oliebollenverkoop nevenactiviteiten 

17-11-18 Clubkampioenschappen Free run afdeling turnen 

20-11-18 Bestuursvergadering bestuur 

24-11-18 Districtwedstrijd turnen dames afdeling turnen 

24-11-18 Jazz optreden tijdens intocht Sinterklaas afdeling dans 

01-12-18 sinterklaasmiddag jeugdraad 

08-12-18 NK groepsspringen jub. com 

08-12-18 districtwedstrijd turnen dames afdeling turnen 

18-12-18 Bestuursvergadering bestuur 

 
***  
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ADMINISTRATIE 

Johan van Dam 
 
2018 was een prima en actief jaar. Dat merk ik ook aan de financiën en stabiliteit van het 
ledental. Hoewel dat laatste ietsje achterblijft bij de verwachtingen. 
 
Een mooi exploitatiesaldo en veel fondswerving door de jubileumcommissie maakt dat we in 
2019 een fantastisch jubileum kunnen gaan vieren. Voor de cijfers en juiste ledentallen 
verwijs ik naar elders in dit jaarverslag. 
 
In verband met de gewijzigde wetgeving, moet de stichting ons meer huur gaan berekenen. 
De stichting kan geen omzetbelasting meer aftrekken en dat geeft een fors nadeel. Een dikke 
streep door de rekening, want dat kost ongeveer 4000 euro. Er komen wel 
subsidieregelingen die dit kunnen compenseren, maar daar is nog geen duidelijkheid over. 
 
Toch is het niet nodig om een grote contributieverhoging te doen om een sluitende begroting 
te kunnen presenteren. 
We stellen voor om een inflatiecorrectie van ca. 2% te gaan doen. In het contributievoorstel 
kunt U de voorgestelde nieuwe tarieven zien. 
  
Als penningmeester dank ik degenen die dit jaar weer met veel inzet hebben bijgedragen aan 
de administratieve zaken. Dat waren in 2018 Kraaijeveld BA uit Sliedrecht, Sjanie Overduin, 
Luna Salamone en Ans van Wijngaarden voor de felicitatiedienst en Andrea de Jager voor de 
ledenadministratie. 
 

*** 
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COMMUNICATIE & PR 

Shaun Roubos 
 

 
2018 markeerde de start van een nieuwe periode voor de bestuursportefeuille Communicatie 
& PR. Zoals bekend heeft mijn voorganger Bart de Ruiter zijn bestuursfunctie begin vorig jaar 
neergelegd en per 1 maart 2018 aan mij overgedragen. Het voelt goed om na jaren van 
afwezigheid weer terug te zijn bij OKK en bij te kunnen dragen aan de groei en bloei van de 
vereniging. 
 
In mijn eerste jaar als bestuurslid heb ik de lijn van de voorgaande jaren voortgezet en 
gezocht naar manieren om OKK verder te helpen op communicatief gebied.  
 
Zo heeft OKK sinds kort een account op Instagram, een steeds belangrijker wordend 
platform in de wereld van Social Media. Het platform is vooral populair onder jongeren (met 
name < 20 jaar) maar wint ook steeds meer terrein bij oudere generaties. Daar waar 
Facebook de laatste jaren een groeistop kent en langzaam in gebruikersaantallen afneemt, is 
er bij Instagram een constante groei te zien. In getallen is Facebook met 10,8 miljoen 
gebruikers nog altijd het grootste Social Media platform, maar de shift naar Instagram is wel 
steeds duidelijker zichtbaar. Door het starten met een Instagram pagina voor OKK volgen we 
het voorbeeld van steeds meer organisaties om ook hier onze diensten te promoten. De 
pagina is tevens gekoppeld aan de Facebookpagina, waardoor geplaatste berichten op beide 
kanalen te zien zijn. 
 
Desalniettemin blijft Facebook een belangrijk communicatie platform, waar we ook dit jaar 
weer nieuwe volgers mochten verwelkomen. De teller staat momenteel op 660 volgers, een 
groei van 79 ten opzichte van een jaar eerder. Mede dankzij jullie betrokkenheid door 
berichten te liken en delen is het netwerk van OKK gestaag gegroeid, iets wat in 2019 
hopelijk doorgezet zal worden. Zo werken we samen aan de groei van onze ‘familie’. 
 
Naast Social Media stond het aanpakken van de website dit jaar op de agenda, een groot 
project wat zowel de lay-out in een nieuw jasje moest steken als site beleving moest 
verbeteren. Met de lancering van de nieuwe site is de oude website automatisch niet meer 
zichtbaar en is het beheer niet langer in handen van een externe webmaster. Het plaatsen 
van nieuwsberichten, blogposts, agendapunten en andere content is nu in eigen beheer en 
wordt uitgevoerd door mijzelf en een selectief groepje vrijwilligers die hiervoor zijn- of worden 
aangesteld.Ik dank Marlon Vogel en Guido Goedhart voor hun bijdrage het afgelopen jaar.  
 
Met de nieuwe website vervalt ook de oude nieuwsbrief, aangezien beide op hetzelfde 
platform draaiden (Wix). De nieuwe nieuwsbrief wordt vanuit een andere online omgeving 
verzonden en is begin dit jaar voor het eerst verstuurd. De doelstelling om een inschrijfknop 
toe te voegen op de website is eveneens gerealiseerd, waardoor men zich nu gemakkelijk 
via de website kan inschrijven voor de nieuwsbrief. 
 
Wat betreft de sponsoring zijn er in 2018 ook wat nieuwe mogelijkheden bijgekomen. Zo is er 
een tv-scherm opgehangen in het clubgebouw aan de Rijnstraat, welke zich naast het 
monitoren van de prestaties van de zonnepanelen ook leent voor het uitlichten van 
advertenties van bedrijven. Deze optie is een mooie aanvulling op het productenboek met 
sponsormogelijkheden en zal in 2019 verder vormgegeven worden. Met het oog op de 
resterende maanden van het jubileumjaar biedt dit tevens een extra mogelijkheid voor het 
kernteam sponsoring en de sponsorcommissie om extra sponsoren te werven. 
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Verder is 2018 voor mij ook een jaar geweest waarin ik veel indrukken heb gekregen en me 
heb moeten nestelen in mijn rol als bestuurslid. Er gebeurt namelijk veel bij OKK en zeker in 
dit bijzondere 100-jarig jubileumjaar. Een mooier moment om in te stromen kan ik me dan 
ook haast niet voorstellen. De eerste maanden als bestuurslid zijn me erg goed bevallen en 
ik wil graag iedereen bedanken die me op weg heeft geholpen. 
 
 

*** 
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JUBILEUMCOMMISSIE 

Eelke Kraaijeveld 
 
Na jaren van voorbereiding is op 5 oktober 2018 het jubileumjaar daadwerkelijk van start 
gegaan.  
 
Met het Sportsymposium zette OKK zich op de kaart en slaagden we er in om een boeiend 
inhoudelijk programma aan de deelnemende verenigingen en aanwezigen voor te schotelen 
met Kim Putters, Rob Sout, Gerard Kemkers en een spectaculaire demo van onze freerun 
jongens. Onder het motto; ‘heeft de vereniging toekomst’ werd inspiratie opgedaan, ideeën 
uitgewisseld en handvatten meegegeven hoe je als vereniging een vitale toekomst tegemoet 
kunt gaan. En waarover onze jongere leden onder begeleiding van Consultancy Kids hebben 
meegedacht. Een geslaagde avond, die veel enthousiasme teweeg bracht én een mooi kado 
die wij als OKK terug wilden geven aan de verenigingen in Hardinxveld.  
 
De tweede spectaculaire kernactiviteit was het NK 
Groepsspringen. Voor het eerst werd een dergelijk NK van de 
KNGU naar Hardinxveld gehaald, iets waar jaren geleden al de 
basis voor werd gelegd. In een bomvolle Wielewaal waren 
ongelofelijke sprongen te zien met zelfs triple salto’s, die niet 
eerder in de geschiedenis van de Wielewaal zijn vertoond. 
Iedereen keek zijn ogen uit en gaf sommigen het idee om als 
OKK ook een groepsspringgroep op te starten om daarmee 
ook zelf een keer op het NK uit te kunnen komen. Wie weet. De 
organisatie was in ieder geval zo tevreden dat wij zeker nog 
een keer een dergelijke NK in Hardinxveld mogen organiseren, 
een compliment aan iedereen die heeft meegeholpen! 
 
In het lopende jaar heeft de jubileumcommissie zich verder nog 
ingezet voor een nieuwjaarsinstuif met meer dan 140 kinderen, 
een OK(K)oningsmarkt op Koningsdag in het eigen OKK 
gebouw, aanwezigheid bij de Dag van de Ouderen, organisatie 
van de oliebollenactie en de Sint- en Piet actie. En werden we 
positief verrast met de vraag van de gemeente om hun 
nieuwjaarsreceptie in het kader van het jubileum in onze 
gymzaal te houden.  
 
Natuurlijk zijn de overige jubileumactiviteiten, die er nog aan 
komen, vol in voorbereiding (geweest) met het Feest voor de 
leden 0-7 jaar op 18 mei rondom het OKK-gebouw, op 21/22 
juni de Jubileumvoorstellingen, op 28 september de opening van de Tentoonstelling in de 
Koperen Knop, 13/14/15 september het Feest voor de leden vanaf 8 jaar in Beekbergen en 
op 5 oktober 2019 de Reünie/receptie als afsluiting van het 100-jarige jubileum.  
 
Financieel hebben we met een opbrengst van 19.063 euro een record jaar gehad! We zien 
doordat het jubileumjaar nu echt van start is gegaan en concreet is geworden dat meer en 
meer sponsors zich aandienen. Zo werd de Rabobank bereid gevonden om een substantiële 
bijdrage te doen aan het jubileum naast hun bijdrage voor het Sportsymposium en kregen we 
via de MAG van de gemeente ook de nodige financiële ondersteuning.  
Hiermee hebben we de financiële doelstellingen die we voor ogen hadden bereikt. We 
kunnen daarmee de jubileumactiviteiten dan ook echt neerzetten zoals we dat droomden en 
hier en daar misschien zelfs nog iets meer doen. Het betekent bijvoorbeeld dat we de 
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afweging hebben kunnen maken om geen entree te heffen voor iedereen die op 5 oktober 
2019 naar de reünie wil komen. Daarmee maken we deze afsluitende activiteit nog 
toegankelijker voor iedereen en het feest nog groter! 
 
Vol enthousiasme gaan we het laatste jaar in en kunnen we nog steeds alle hulp gebruiken. 
Schroom vooral niet om ons op te zoeken! Samen op weg naar een onvergetelijk eeuwfeest. 
 
 

                      
 
 
 
 
 

***  
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VVC & P&O 

Marien Amersfoort 
 
In 2018 zijn er weer ruim 140 vrijwilligers actief geweest bij OKK, dank voor jullie inzet! Door 
het 100-jarig jubileum van onze club zet iedereen nog een stapje extra om OKK van zijn 
beste kant te laten zien. Dit heeft al geresulteerd in twee mooie jubileum activiteiten in 2018, 
het Symposium en het NK Groepsspringen, meer info hierover leest u in het verslag van de 
jubileumcommissie. 
Daarnaast worden er wekelijks ruim 60 lessen verzorgd door, grotendeels, gediplomeerde 
leiding, iets waar we als vereniging trost op mogen zijn.  
In 2018 is er voor iedere lesgever en vrijwilliger wie in contact komt met jeugdleden een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Het grootste deel van deze aanvragen is 
reeds binnen, we willen er naar toe dat iedere lesgever of vrijwilliger een VOG heeft.  
Na de zomer zijn we als bestuur aan de slag gegaan met het jaarplan voor 2019. We hebben 
per portefeuille enkele doelen gesteld die we eind dit jaar willen hebben afgerond. 
Per 1 januari 2019 zijn we een vereniging zonder vrijwilligerscoördinator. Jenny Hoekwater 
heeft zich de afgelopen 14 jaar ingezet als coördinator en heeft deze rol geweldig uitgevoerd. 
Ze blijft nog wel een aantal uur lesgeven, maar ze heeft haar coördinatortaken neergelegd. 
Jenny, nogmaals dank voor je inzet afgelopen jaren. We zijn momenteel nog op zoek naar 
een waardige vervanger, de vacaturetekst leest u op de website van OKK.  
Begin 2019 hebben we tijdens de nieuwjaarsborrel de vrijwilligerspluim weer uitgereikt. Uit 
handen van de winnaar van vorig jaar, Johan van Dam, heeft Piet den Dikken de pluim in 
ontvangst genomen. 
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers die zich op een of andere manier voor OKK hebben 
ingezet in 2018 bedanken. En hoop, dat deze vrijwilligers zich het komend jubileumjaar ook 
weer beschikbaar willen stellen. Graag zie ik jullie bij een of meerdere activiteiten van ons 
eeuwfeest. 
 
 

*** 
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NEVENACTIVITEITEN 

Marian de Rover 
 
Grote clubactie 

Ook dit jaar hebben de leden weer meegeholpen om de Grote Clubactie tot een succes te 
maken. Van de loten die verkocht werden is 80% van de opbrengst voor de OKK. Dus een 
actie van weinig moeite voor een flinke opbrengst! De opbrengst is dit jaar ruim €1700,00.  
 
Oliebollenactie 
Dankzij de inzet van vele trouwe en ook nieuwe vrijwilligers heeft er in november ook weer 
een oliebollenactie plaatsgevonden. Op het vertrouwde adres van familie Den Dikken aan de 
Binnendams is weer een hele dag gewerkt om deze actie tot een succes te maken.  
In de middag hebben veel leden weer hun best gedaan om de oliebollen aan de deuren van 
Hardinxveld te slijten, wat het prachtige resultaat heeft opgeleverd van ruim €2100,00. 
 
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 kinderkleding 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 bijna €1500,00 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. 
 
Iedereen die zich het afgelopen jaar op wat voor manier ook heeft ingezet: via deze weg heel 
hartelijk dank voor jullie inzet, en hopelijk mogen we ook komend jaar weer een beroep op 
jullie doen! 
 
Hoogvliet plaatjesactie 
Vanwege het 50 jarig jubileum van de Hoogvliet was er spaaractie waarbij je in de 
supermarkt van Boven Hardinxveld kon sparen voor plaatjes van onze OKK leden die je 
vervolgens kon inplakken in een prachtig verzamelalbum. De voorbereidingen waren in 2017 
al getroffen. Iedereen die op de foto was gegaan kreeg een gepersonaliseerd plaatjesboek 
van de Hoogvliet. De actie heeft een mooi bedrag voor de spaarpot van de OKK opgeleverd, 
namelijk €2124,-. 
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JEUGDRAAD 

Gemma van Dam 
 
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. We willen daarom alle vrijwilligers bedanken die dit 
jaar de Jeugdraad geholpen hebben. 
 
Dit jaar heeft Anniek de Waard besloten te stoppen bij de 
jeugdraad. We bedanken haar voor al haar inzet als penningmeester en enthousiast lid. Ook 
Sanne heeft dit jaar besloten te stoppen, ook haar bedanken we voor al haar hulp. 
Julia Ros is ons dit jaar komen versterken, ze heeft de promotie taken op zich genomen en is 
het contactpersoon met de dansafdeling. We heten haar van harte welkom! 
 
De bingo was weer een groot succes. Dit jaar is de bingo helemaal anders gedaan. Omdat 
we toch gericht op de sport zijn, hebben we levend bingo in de benedenzaal gespeeld. Hier 
moesten de kinderen naar de nieuwe kleedkamers rennen om een voorwerp te halen en 
weer terug naar beneden. In de kantine werd nog het traditionele verhalen bingo gespeeld, 
waar de kinderen met een luisterend oor bingo konden halen. Uiteraard was de prijzentafel 
weer vol met mooie prijzen. 
 
Samen met een grote groep zijn we naar de bowlingbaan in Gorinchem geweest. Dit jaar 
bowlden we anderhalf uur, een half uurtje langer dan voorgaande jaren. Dit was in de smaak 
gevallen, dus doen we aankomend jaar weer.  
 
De volgende activiteit dit jaar was het uitje naar Jumpsquare te Nieuwegein. Hier mochten 
alle kinderen van 12 jaar en ouder al hun beste sprongen laten zien die ze normaal in de zaal 
oefenen.  
 
Levend ganzenborden is dit jaar vervangen door de OKK Games. Elk team kon verschillende 
uitdagingen opzoeken en hier hun record zetten. Als ze alle spellen hadden gedaan, konden 
ze hun eigen record nog proberen te verbreken. Per spel kon er een team winnen, waardoor 
iedereen ergens wel een winnaar was. 
 
Het Jachtseizoen was dit jaar nieuw bij OKK. De jongere doelgroep mocht door heel het dorp 
hints zoeken over een ontsnapte misdadiger. Om vervolgens de hints te ontcijferen en de 
schuilplaats te ontdekken. Voor de oudere doelgroep waren de rollen omgedraaid. D.m.v. 
een gps app op een telefoon werden groepen gevolgd door de jagers (jeugdraadleden). Aan 
de kinderen was de taak om een bepaalde tijd uit handen te blijven van de jagers. 
  
De sportnacht trok dit jaar veel nachtelijke avonturiers. Er zijn veel verschillende sporten en 
spelletjes tot in de nacht gespeeld. Ook bleef 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.    
 
Ook dit jaar is er in de zomervakantie weer het Zomerkamp, georganiseerd door de KNGU. 
Het thema was ‘Zomerkamp altijd feest’ en het waren 7 top weken.  
We hopen dat er ook dit jaar veel kinderen meegaan vanuit de OKK om er weer een 
gezellige week van te maken. Komend jaar is het thema ‘Op z’n kop!’  
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Sinterklaas kwam ook dit jaar weer langs bij OKK. Met ruim 100 kinderen was het een 
geslaagd feest. De pieten deden een gave act op de trapeze en alle kinderen voerden samen 
met de pieten een mooie dans uit voor sinterklaas. Aan het einde kregen de kinderen 
cadeautjes van de pieten.  
  
Namens de Jeugdraad bedanken we iedereen die heeft meegeholpen met de activiteiten. 
We willen er in 2019 weer een superleuk jaar van maken met spetterende activiteiten!  
 
Gemma van Dam 
Thijs van Herwaarden 
Mirjam de Ruiter 
Marten Slob 
Nienke Stam    
Rens de Ruiter 
Julia Ros 
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SPORT 

Richard van Noordenne en Jenny Hoekwater 
 
Actief bewegen 
In 2018 stonden  er  veel  verschillende  groepen op het rooster waar in de les actief tot zeer 
actief kan worden bewogen. Trimgroepen,  combi- aerobics lessen,  aerobicslessen,  salsa 
aerobics, stepslessen,  BBB –uren, bootcamp  en  yogalessen gegeven door  Erik van 
Noordenne, Jeanette den Dikken, Thalita Vermeulen, Marianne van der Vlies , Mirjam de 
Ruiter, Saskia de Rover , Cornell Roverts en Jenny Hoekwater.  
 
Blij(f)fit 
In 2018 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. De lesgevers die de lessen 
verzorgd hebben in de zaal van OKK zijn Jose van den Berg en Jenny Hoekwater. In de 
Lange Wei  worden de beweeglessen gegeven door Marja van Straten en Jenny Hoekwater.  
 
Dans  
In 2018 heeft elke groep opgetreden tijdens verschillende gelegenheden. 
Tijdens dance2demo’s in Harderwijk, Dordrecht en Krimpen a/d IJssel, bij de kick-off van het 
plaatjesboek van Hoogvliet, in verzorgingstehuizen in Dordrecht en Gorinchem en bij de 
Rabobank Clubactie liet OKK zien wat ze op dansgebied te bieden heeft. 
Als afsluiting van het seizoen 2017/2018 traden alle jeugdgroepen, demogroepen en een 
volwassengroep op in de Wielewaal op 23 juni. 
Tijdens de Sinterklaas intocht op 24 november waren de dansmeisjes van zowel Boven- als 
Beneden Hardinxveld present om hem welkom te heten met twee dansjes. 
 
Het leidingteam  in 2018  bestond uit  hoofdleiding  Fabienne Kleijn, Romy den Deugd, 
Amanda van de Pijl, Yvonne de Ruijter, Kelly Wervenbos, Tamara Mus en Jenny Hoekwater 
Assistenten Nissa vd Vlies, Nouk Kooyman en Nova Maureer helpen de hoofdleiding en 
worden klaargestoomd ooit hoofdleiding te zijn. 
 
Peuters en kleuters  
In 2018 stonden op het rooster de lessen Peuters in beweging, ouder/kindgym en kleuters 
groep 0, 1 en 2.  Behalve in onze eigen zalen werden er ook beweeglessen gegeven op de 
Driemaster. Dankzij sponsoring van Architectenbureau VHLO  haalden groep 1 en 2 hun 
beweegdiploma in mei 2018. Ook de kleuters die bij OKK gymmen haalden een 
beweegdiploma op een warme zaterdag in mei. 
De peuters-in –beweging groepen hebben gespeeld en bewogen, steeds aan de hand van 
een ander thema. Van de speciale uitstapjes en vieringen zijn verslagen te lezen en foto’s te 
zien  op de website en facebook pagina van OKK.  
De lessen binnen deze productgroep van OKK zijn in 2018 gegeven door: 
Henny den Dikken,  Marja van Straten, Jolanda van Noordenne  en Jenny Hoekwater met 
hulpleiding Henriette Oussoren, Caroliena Loeve, Sjanie Korevaar, Kitty Breedveld, Roos 
van Straten, Williene de Ruijter, Rebekka, Danique van Noordenne, Elsa Visser en Lotte de 
Bruin.   
 
Turnen 
Hoogtepunt was ongetwijfeld het behalen van het NL kampioenschap door Jan Paul Teeuw 
in juni 2018. Een prestatie waar turner en trainers trots op mogen zijn. 
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De afdeling turnen was in 2018 weer prima bezet. De free run groepen groeiden uit hun jasje. 
In Boven Hardinxveld werd er na de zomervakantie  een extra uur in het leven geroepen. De 
clubkampioenschappen van deze groep vonden plaats op 17 november in eigen huis. 
Op 10 november toonde een deel van de runners hun kunnen bij een collega vereniging 
tijdens hun uitvoering. 
Recreatie clubkampioenschappen vonden in eigen huis plaats op 15 en 16 juni  en die van 
de selectie dames en heren op 23 juni. 
De selectie dames namen deel aan verschillende wedstrijden o.l.v. Seline Verbaan en 
Gemma van Dam.  
De selectie heren werden getraind door Erik van Noordenne, Cornell Roverts en Jurre 
Kraaijeveld. Na de zomervakantie werden de lessen van Jurre overgenomen door Arne Post 
en Rens de Ruiter. 
De recreatie turngroepen hebben een stabiel ledenaantal, en vaste hoofdleidingen waardoor 
geen enkele les is uitgevallen dit jaar. 
De lesuren werden gegeven door hoofdtrainers  Jolanda van Noordenne, Cora Putters, Marja  
van Straten, Jurre Kraaijeveld, Cornell  Roverts, Rens de Ruiter, Jorin Post, Seline Verbaan, 
Gemma van Dam, Thijs Kortleve en Richard van Noordenne. 
Dit alles met hulp van heel veel assistent trainers, wat uiteraard onze toekomstige trainers 
zouden kunnen worden: Guido Goedhart, Anniek de Waard, Thijs van Herwaarden, Marten 
Slob, Brent Folkerts, Alicia van Wingerden, Mirjam de Ruiter, Savita Goedhart, Danique van 
Noordenne, Youri van Noordenne, Bart de Ruiter, Rens de Ruiter, Marien Amersfoort, 
Williene de Ruijter, Danee Verbaan, Jelmer de Ruiter, Daan den Breejen, Nomie Bergwerf, 
Sander Heijkoop en Jeanine Nierop. 
Na de zomervakantie werd er een cursus Relax-kids als test gegeven in de bovenzaal door 
Andrea de Ruiter. In 2019 gaat deze les vast op het rooster komen om nog meer kinderen 
bewegen op maat te kunnen bieden. 
 

 
*** 
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FINANCIEEL OVERZICHT - BALANS 
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FINANCIEEL OVERZICHT – EXPLOITATIE 
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CONTRIBUTIEVOORSTEL 
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LEDENOVERZICHT 

 

 
 

 
 
 


