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VOORWOORD 

Arjan Heijblom 
 
 
2019 was een erg bijzonder jaar voor OKK. Dit jaar hebben we voor het honderdste jaar 
gedaan waar we zo goed in zijn: onze leden met plezier laten sporten en dat ook laten zien 
aan een ieder die dat wil zien. Verder in dit jaarverslag kun je uitgebreid lezen over alle 
sportieve activiteiten en successen in dit jaar.  
 
Dat we 100 jaar zijn geworden, hebben we in 2019 uitgebreid gevierd. Het kan je niet 
ontgaan zijn. Sterker nog, het is heel erg waarschijnlijk dat ook jij aan één of meerdere 
festiviteiten hebt meegedaan. Of mee hebt geholpen. Want het jubileum was niet alleen een 
feest voor onze leden, maar vooral ook door onze leden. Alle evenementen die we hebben 
georganiseerd zijn georganiseerd met de hulp van vele vrijwilligers.  
 
OKK mag heel trots zijn op zo’n grote groep actieve vrijwilligers. De vrijwilligers die zich 
hebben ingezet tijdens één van de jubileumactiviteiten, de vrijwilligers die hebben geklust in 
het gebouw, de vrijwilligers die op vrijdagavond achter de bar staan, en alle andere 
vrijwilligers. Het zijn al die mensen die maken dat OKK al 100 jaar kan bestaan.  
 
In januari van dit jaar hebben we alle vrijwilligers die zich in 2019 hebben ingezet voor de 
vereniging tijdens een gezellige nieuwjaarsborrel bedankt voor hun inzet. Zij ontvingen een 
OKK sporttas. Want naast vrijwilliger zijn zij ook vooral actief lid van onze vereniging. Vanaf 
nu kun je de echte vrijwilliger dus ook in de kleedkamer herkennen, aan de OKK sporttas.  
 
In 2019 was er één vrijwilliger die een zeer bijzondere erkenning kreeg voor al het werk dat 
hij voor de vereniging heeft gedaan. Tijdens de reünie op 5 oktober is onze penningmeester 
Johan van Dam benoemd tot Erelid van de vereniging. Een titel die hij zeer terecht ontvangt. 
OKK is trots op alle vrijwilligers en het vele werk dat zij verrichten, maar de inzet van Johan is 
toch wel exceptioneel. Daarom mag hij zich meer dan terecht voegen in het kleine rijtje 
ereleden van de verening.  
 
Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2019 heb ik aangegeven mijn huidige 
vrijwilligerstaak te willen beëindigen en na 10 jaar te willen aftreden als voorzitter. Daarom 
zijn we als bestuur in 2019 op zoek gegaan naar een mogelijke nieuwe voorzitter. Ik ben heel 
blij en trots om te kunnen melden dat ons bestuurslid Richard van Noordenne zich kandidaat 
stelt voor deze functie. 
 
Komende ledenvergadering draag ik de voorzittershamer over en verlaat ik het bestuur. Maar 
ik blijf me natuurlijk inzetten voor onze prachtige club. Ik weet zeker dat er nog wel een 
vrijwilligerstaak voor mij te doen is.  
 

*** 
  



 
 
JAARVERSLAG 2019 

  PAGINA 3 
 
 
 
 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 maart 2020 

  
  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 2019 
- Buitengewone Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2019 

 

 
4 
7 
 

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

 

 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
 

5. Financieel verslag 2019 
- Balans en Exploitatierekening 
- Verslag kascontrolecommissie 
- Verkiezing kascontrolecommissie 

 

 
19 

6. Contributieregeling 2020 
 

21  

7. Begroting 2020 
 

20 

8. Bestuursverkiezing 
- Aftredend voor de functie voorzitter: Arjan Heijblom 
- Verkiesbaar voor de functie voorzitter: Richard van Noordenne 
- Aftredend/herkiesbaar voor de functie bestuurslid: Marien Amersfoort 
- Aftredend/herkiesbaar voor de functie bestuurslid: Marian van Gils 

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

 

10. Huldiging jubilarissen en leden van verdiensten 
 

 

11. Rondvraag 
 

 

12. Sluiting 
 

 

De stukken die bij de diverse agendapunten horen staan op aangegeven bladzijden.  
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NOTULEN ALV 28-03-2019 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Gymnastiekvereniging OKK te 
Hardinxveld-Giessendam gehouden op woensdag 28 maart 2019 in de recreatieruimte. 
 
1. Opening 
De voorzitter, Arjan Heijblom, opent de vergadering om 20.10 uur.  
Berichten van verhindering: Andrea de Jager, Heidi Ruis, Marjan de Rover, Willemien van 
Iperen is later. 
Er is een bijzonder welkom aan de ereleden Jannie van Dijk en Henny den Dikken. 

 
Arjan Heijblom voegt een extra agendapunt toe, tussen 5 en 6 komt een extra agendapunt, 
namelijk het beleidsplan.  
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Goedkeuring notulen ALV 2018 
ALV 28 maart 2018: Geen opmerkingen.   
Deze notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste Angela 
Hofman. 
 
4. Jaarverslagen 2018 
Secretariaat:  Will: wat betekent ‘invoering nieuw loongebouw?’ Nieuwe salarisregeling voor 
lesgevers is opgesteld en sinds 1 januari 2019 ingevoerd. Met deze opmerking vastgesteld.  
Administratie: vastgesteld 
Communicatie en PR: vastgesteld 
Jubileumcommissie: vastgesteld 
P&O VVC: vastgesteld 
Nevenactiviteiten: Marjan ipv Marian. Met deze opmerking vastgesteld 
Jeugdraad: vastgesteld 
Sport: Luna Salamone mist als hulpleiding in het verslag. Met deze opmerking vastgesteld. 
 
5. Financieel Verslag 2018 
Exploitatie vereniging: 
Financieel is er een mooi positief resultaat van €3398,15. Het bedrag van de Grote Clubactie 
is hier nog niet bijgevoegd, omdat deze pas in 2019 wordt uitbetaald.  
Tevens is er ook een mooie reservering voor het jubileum. 

 
Verslag kascontrolecommissie:  
Theo van Dam: Op 25 maart 2019 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.  
  
Verkiezing kascontrolecommissie:  
Wil van Iperen is aftredend en herkiesbaar, maar niet aanwezig. Later geeft ze aan zich 
opnieuw voor 3 jaar in te willen zetten. De ALV herkiest Wil van Iperen voor een nieuwe 
termijn van 3 jaar. 
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6.  Beleidsplan 
Arjan Heijblom presenteert hoe het bestuur bestuurt en presenteert het huidige 
meerjarenbeleidsplan met ambities en doelen voor komend jaar.  
Will: Het zou een idee zijn om een student bestuurskunde stage aan te bieden om het 
bestuur hierbij te ondersteunen.  
 
7. Vaststelling contributie 2019 
Er wordt een contributie verhoging van 2% voorgesteld.    
Henny: inschrijfgeld is verhoogd naar €8? Dat klopt  
Marja: Andere verenigingen vragen €17 per kwartaal. Hoe kan dat? Misschien ontvangen zij 
meer subsidie. Er moet niet vergeten worden dat bij onze contributie ook de bondscontributie 
is toegevoegd.   
Marja: Zou er een regeling gemaakt kunnen worden voor kinderen die op meerdere groepen 
bij OKK sporten? Zou kunnen, maar willen we niet. De kosten voor de groep blijven gelijk. 
We blijven natuurlijk wel kijken naar hoe andere verenigingen dit doen.  
Goed te noemen is dat er vanuit de gemeente financiële ondersteuning mogelijk is in de 
vorm van Stichting leergeld.    
 
De ALV gaat akkoord met de contributie voor 2019 en deze wordt vastgesteld. 
 
Bij de stemming over de nieuwe contributieregeling zijn 27 stemmen voor en 0 stemmen 
tegen. De ALV gaat akkoord met het contributievoorstel per 1 april 2019. 
 
8. Goedkeuring begroting 2019 
Geen vragen over de begroting. 
De ALV gaat verder akkoord met de begroting voor 2019 en ook deze wordt vastgesteld. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is: Angela Hofman, secretaris.  
Aftredend en herkiesbaar is: Richard van Noordenne, bestuurslid  
Het stembureau bestaat uit: Gemma van Dam en Anniek de Waard 
Er zijn 27 stemgerechtigde leden, waarvan 3 gerechtigden voor jeugdleden. 
Angela Hofman: 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
Richard van Noordenne: 27 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  
 
Arjan Heijblom vertelt in 2020 als voorzitter aftredend te zijn en zich niet herkiesbaar te 
stellen. Er wordt vanuit het bestuur een profiel opgesteld wat we in een nieuwe voorzitter 
zoeken.  
 
10.  Jubilarissen 
Onderscheidingen: Jubilarissen 2018, 2019 en 2020 zullen tijdens reünie 5 okt 2019 
gehuldigd worden. 
 
11. Mededelingen Jubileumcommissie 
Marien vertelt de huidige stand van zaken. Er zijn reeds twee mooie, succesvolle activiteiten 
geweest. Het symposium en het NK groepsspringen.  
18 mei feest voor de leden voor kinderen tot 7 jr.  
21 en 22 juni grote jubileumvoorstelling 
11 mei wordt er bij de ijsclub een verenigingsfoto gemaakt. Komt allen! 
10 tot 12 september is er het feest voor de leden. Weekend naar Beekbergen, voor leden 
18+ is er ook de mogelijkheid om 1 dag te komen 
5 oktober reünie 
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28 september tot 3 november is de expositie in de Koperen Knop.   
Marja: Opgeven voor de reünie is via de mail. Marja heeft een poster opgehangen in het 
verzorgingshuis. Ouderen hebben vaak geen mail. Kunnen er inschrijflijsten komen? Jub. 
com neemt het mee 
Is er nagedacht over filevorming op de parallelweg als daar 1000 leden naartoe komen. 
Goed punt. Jub. com neemt het mee.  
 

12. Rondvraag 
Hoe vaak wordt de nieuwsbrief gelezen? Deze wordt goed bekeken. Precieze cijfers kunnen 
we nu niet presenteren. Shaun zoekt het op en we zullen dit in een nieuwsbrief uitleggen.  
 
Will: Is het mogelijk om een groep op te richten waar een fysiotherapeut les geeft? 
Bestuurder sport neemt het mee.  
 
Theo: Jeugdraad bestaat 50 jaar ipv 30jr zoals op de site staat.  
 
Financieel verslag van SSO ligt op de tafels ter inzage. Na de vergadering kunnen eventuele 
vragen worden gesteld aan de bestuursleden van de stichting. 
  
 
13 Sluiting 
De voorzitter, Arjan Heijblom, sluit de vergadering om 21.20 uur. 
 

*** 
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NOTULEN BALV 05-10-2019 

 
De reünie, gehouden op 5 oktober 2019, in het kader van het 100-jarig jubileum van OKK 
was tevens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Tijdens de BALV is gestemd 
voor de benoeming van Erelid Johan van Dam. Met 119 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
is Johan van Dam door de BALV benoemd tot Erelid van OKK.    
 
 
 

 
 

***  
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SECRETARIAAT 

Angela Hofman 
 
Ledenbestand  
We sloten het jaar af met een ledenbestand van 924 leden. Dit aantal is een daling ten 
opzichte van vorig jaar, toen we het jaar afsloten met precies 1000 leden.     
 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de ALV op 28 maart 2019 zijn secretaris Angela Hofman en bestuurslid Richard van 
Noordenne opnieuw herkozen in hun functie. 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 van Gils   bestuurslid  nevenactiviteiten 
  
Het bestuur heeft in het jaar 2019 11 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 
- Profiel voorzitter en verenigingscoördinator    
-  Beleidsdag, jaarplan 2020 
-  Indirecte subsidiering gemeente 
-  MAG initiatieven 
- VOG 
 
Felicitaties  
De vereniging verstuurde felicitaties bij geboorten, huwelijken en jubilea. Ook kregen alle 
jeugdleden op hun verjaardag een felicitatiekaart van de vereniging.  
 
Agenda 2019 
 

05-01-19 Nieuwjaarsborrel vrijwilligers bestuur 

12-01-19 wedstrijd turnselectie dames afdeling turnen 

15-01-19 Bestuursvergadering bestuur 

26-01-19 Apenkooien jeugdraad 

02-02-19 wedstrijd turnselectie heren afdeling turnen 

02-02-19 wedstrijd turnselectie dames afdeling turnen 

19-02-19 bestuursvergadering bestuur 

27-02-19 Bowlen jeugdraad 

28-02-19 OKK Games jeugdraad 

09-03-19 wedstrijd turnselectie heren en dames sport 

19-03-19 bestuursvergadering bestuur 

28-03-19 Algemene Leden Vergadering bestuur 
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29-03-19 Clubkampioenschappen jongensrecreatie turnen 

30-03-19 Clubkampioenschappen meisjesrecreatie en springploegen turnen 

30-03-19 Tuco wedstrijd damesselectie turnen 

4/5-04-19 Kinderkleding en speelgoedbeurs nevenactiviteiten 

13-04-19 Dence2demo Waalwijk preselectie, jeugddemo, impus dans 

16-04-19 Bestuursvergadering bestuur 

01-05-19 Jachtseizoen jeugdraad 

11-05-19 Verenigingsfoto jub. com. 

11-05-19 Meerkamp en toestelfinales turnen Dames turnen 

15-05-19 Wedstrijd selectiedames turnen 

18-05-19 Feest voor de leden tot 8 jaar jub .com. 

18-05-19 Dance2Impress Leiden dans 

21-05-19 Bestuursvergadering bestuur 

25-05-19 NK turnen Heren turnen 

25-05-19 Nijntje beweegdiploma kleuters kleuters 

14-06-19 Sportnacht jeugdraad 

21/22-6-19 Jubileumuitvoering Wielewaal jub. com 

25-06-19 Bestuursvergadering bestuur 

20-07-19 Silent disco jeugdraad 

27-08-19 Bestuursvergadering bestuur 

13/14/15-9 Feestweekend leden vanaf 8 jaar Beekbergen jub. com. 

17-09-19 Bestuursvergadering bestuur 

28-09-19 Opening expositie Koperen Knop OKK 100 jaar jub. com 

05-10-19 Reünie OKK 100jaar jub. com. 

8/9-10-19 Kinderkleding en speelgoedbeurs nevenactiviteiten 

19-10-19 Freerunclinic Koperen Knop sport 

15-10-19 Bestuursvergadering bestuur 

22-10-19 Bowlen jeugdraad 

22-10-19 Bingo jeugdraad 

15-11-19 Oliebollen verkoop nevenactiviteiten 

19-11-19 Bestuursvergadering bestuur 

23-11-19 Dansoptreden groep 3,4,5 intocht Sinterklaar dans 

30-11-19 Sinterklaasviering jeugdraad 

07-12-19 Wedstrijd selectie heren en en dames turnen 

14-12-19 Freerun clubkampioenschappen sport 

17-12-19 Bestuursvergadering bestuur 

 
 

***  
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ADMINISTRATIE 

Johan van Dam 
 
2019 was natuurlijk het jaar van ons 100 jarig bestaan. Alles stond dan ook in dat teken. 
Behalve dat we een prachtig jubileum qua activiteiten hebben gehad, heeft de 
jubileumcommissie ook heel veel geld binnengehaald. Er is veel geld over en daar gaan we 
een leuke bestemming aan geven. 
 
Behalve het jubileum, heeft de club ook op andere zaken positief gedraaid. Er is veel MAG-
subsidie gekregen voor het draaien van projecten met de scholen. Nijntje beweegdiploma en 
bewegen op muziek. Dat geld moeten we wel reserveren voor deze activiteiten in 2020. 
 
Dat we nu zonder verenigingscoördinator werken scheelt ook veel geld. Dat gaat natuurlijk 
wel ten koste van de slagkracht van de club, waar we nu als bestuur andere wegen voor 
zoeken. 
 
Het ledental blijft zorgelijk. De 1000 leden zijn ver uit zicht. We sloten het jaar af met 924 
leden. Dat geeft natuurlijk druk op de contributie-inkomsten. Al met al is 2019 wel afgesloten 
met een ruim exploitatiesaldo. Zie hiervoor het bijgevoegde exploitatieoverzicht. 
Daarom is het niet nodig om een contributieverhoging te doen om een sluitende begroting te 
kunnen presenteren. Wel is de bondscontributie wat omhoog gegaan, die we per 1-4-2020 in 
de contributieregeling bijstellen. 
  
Als penningmeester dank ik degenen die dit jaar weer met veel inzet hebben bijgedragen aan 
de administratieve zaken. Dat waren in 2019 Kraaijeveld BA uit Sliedrecht, Andrea de Jager. 
Sjanie Overduin, Jeanette den Dikken en Ans van Wijngaarden hielpen met de 
felicitatiedienst.   
 

*** 
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COMMUNICATIE & PR 

Shaun Roubos 
 
 
2019 was een mooi en druk jaar voor OKK. Het jubileum was een groot succes en een 
memorabel jaar dat we nooit zullen vergeten. Met zijn allen hebben we geweldige 
evenementen georganiseerd en daarmee de vereniging flink onder de aandacht gebracht in 
Hardinxveld. Ik ben blij dit mee te hebben gemaakt en dat ik er op communicatief vlak een 
steentje aan bij kon dragen. 
 
Zo ging er veel communicatie aan ieder evenement vooraf en werd er veelvudig contact 
gezocht met de media om aandacht te vragen voor het jubileumjaar. Het jubileumjaar is dan 
ook niet geruisloos voorbijgegaan. 
Los van de communicatie heb ik me samen met Ivo van Wijngaarden en Will Langeveld ook 
bezig gehouden met het werven van sponsoren voor het jubileumjaar. Met elkaar hebben we 
een prachtig bedrag binnengehaald voor de vereniging, iets waar we tevreden op terug 
kunnen kijken. Daarnaast heeft het ook een aantal nieuwe sponsoren opgeleverd, terug te 
zien aan een aantal nieuwe bordsponsoren in de benedenzaal. Ik ben blij dat ik aan kon 
sluiten bij dit project en zo het kernteam Sponsoring kon helpen. Ik wil Ivo en Will dan ook 
graag bedanken voor het afgelopen jaar en hun inzet voor de vereniging. 
 
Aanvullend op de jubileumsponsoring is de reguliere sponsoring ook verder ontwikkeld. Zo is 
Arne Post halverwege 2019 aangesteld om bordsponsoren te werven voor OKK, een taak die 
hij zeer verdienstelijk uitvoert en waar we ook in 2020 meer resultaten van zullen gaan zien. 
 
2019 was ook een jaar met veel veranderingen op online vlak. Zoals jullie weten is oude site 
eind 2018 natuurlijk vervangen voor een nieuwe website. Een project waar ik in 2018 veel tijd 
in heb gestoken en waar ik in 2019 ook regelmatig met verbeterslagen bezig ben geweest. 
Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrieven, die in een nieuw jasje zijn gestoken en vanaf 2019 
vanaf een ander platform werden verzonden. Het eerste jaar met deze nieuwe tools is mij 
goed bevallen. De nieuwsbrieven worden veel gelezen, blijkt uit de statistieken, en ook de 
website haalt een hoog bezoekersaantal. 
 
Er zijn nog wel punten die verbeterd moeten worden, zoals de compatibiliteit van de website 
op de zogenoemde handheld devices als tablets en mobiele telefoons. Ook willen we graag 
een online agenda inbouwen voor het reserveren van de recreatie- en vergaderruimte. Acties 
die voor dit jaar op de ‘to do list’ staan, zodat de gebruiksvriendelijkheid verder zal 
verbeteren. 
 
Verder was er op de Social Mediakanalen ook dit jaar weer een groei te constateren. Waar 
het Facebook kanaal in 2018 eindigde met 660 volgers, steeg het aantal dit jaar naar 753. 
Ook Instagram, het kanaal wat nog relatief nieuw is, heeft inmiddels een volgersaantal dat 
richting de 200 gaat. Het is goed om te zien dat de kanalen groter worden. De berichten 
behalen steeds meer views en er wordt actief gedeeld door de volgers. Het geeft nog maar 
eens aan dat OKK een bloeiende vereniging is, met betrokken leden. 
 
Ik kijk tevreden terug op het voorbije jaar en ga mijn uiterste best doen de doelen die dit jaar 

op de agenda staan in de loop van 2020 te verwezenlijken. 
 
 

*** 
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JUBILEUMCOMMISSIE 

Eelke Kraaijeveld 
 
Wat een jubileumjaar! Dat is het eerste dat bij me opkomt als ik terugdenk aan het afgelopen 
jaar. De ambities waren hoog en het vervult mij dan ook met trots dat de ene kernactiviteit 
nog meer boven verwachting ging dan de andere. De droom waar we vijf jaar geleden mee 
begonnen, is meer dan werkelijkheid geworden.  
 
Weet u het nog? We trapte het jaar af met het sportsymposium met Gerard Kemkers, Kim 
Putters en Rob Stout. Daarna volgden het NK groepsspringen in de Wielewaal, het Wilde 
Westenfeest voor de jeugdleden, de jubileumvoorstellingen in een vernieuwd jasje, een 
weekend naar Beekbergen, een heuse expositie in de Koperen Knop en een historische 
reünie/ receptie in ons eigen OKK-gebouw met een 100 jaar lange tijdlijn. Een jubileumjaar 
voor jong en oud, voor leden en vrijwilligers, voor onze vereniging en verenigingen om ons 
heen en met zelfs regionale en landelijk bekendheid. 
 
Financieel gezien hebben we het ook boven verwachting gedaan. De vele acties, activiteiten, 
bijdragen en sponsors hebben ervoor gezorgd dat we ruim 14.000 euro hebben 
overgehouden. We wilden graag iets nalaten aan de club en zo kunnen we dat ook financieel 
doen. Hiervoor hebben we verschillende ideeën uitgewisseld met het bestuur en deze zullen 
de komende jaren ongetwijfeld zichtbaar worden.  
 
Alles bij elkaar maakt het dat we met recht een eeuwfeest hebben neergezet. Iets waar we 
allemaal heel trots op mogen zijn. Ik wil iedereen die dit mede mogelijk hebben gemaakt dan 
ook namens de jubileumcommissie met Heidi, Ivo, Marien, Renate en Will heel erg bedanken 
voor jullie bijdrage! Met elkaar hebben we onvergetelijke herinneringen gemaakt.              
 

*** 
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VVC & P&O 

Marien Amersfoort 
 
In het jubileumjaar 2019 zijn er weer ruim 140 vrijwilligers actief geweest bij OKK, dank voor 

jullie inzet. Door het 100-jarig jubileum van onze club heeft iedereen nog een stapje harder 

gezet om OKK van zijn beste kant te laten zien. Dit heeft geresulteerd in een aantal mooie 

activiteiten waar we als vereniging erg trots op mogen zijn.  

Er worden wekelijks ruim 60 lessen verzorgd door, grotendeels, gediplomeerde leiding en 

hulpleiding.Dit jaar mogen we negen nieuwe gediplomeerde hulpleidingen verwelkomen, 

namelijk Alicia, Anique, Daan, Danique, Dannee, Davy, Florian, Mirjam en Nomie, 

Gefeliciteerd met jullie diploma.  

We zijn in 2018 begonnen met het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

voor iedere lesgever en vrijwilliger wie in contact komt met jeugdleden. In 2019 zijn de laatste 

VOG’s aangevraagd. We wachten nog op een aantal VOG’s maar het grootste deel is reeds 

binnen, we willen er naar toe dat iedere lesgever of vrijwilliger een VOG heeft.  

Ieder jaar wordt tweemaal de kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden, onder leiding van 

Riena Kamp is dit ieder jaar weer een succes. Riena heeft aangegeven te stoppen, bedankt 

voor je inzet de afgelopen 26 jaar. We hopen natuurlijk dat de andere dames het overnemen.  

Begin 2020 zijn we als bestuur aan de slag gegaan met het jaarplan voor 2020. We hebben 

per portefeuille enkele doelen gesteld die we eind dit jaar willen hebben afgerond. 

In januari 2020 hebben we tijdens de nieuwjaarsborrel de “Vrijwilliger van het jaar-award” 
weer uitgereikt. Uit de handen van de winnaars van voorgaande jaren, Johan van Dam en 

Piet den Dikken Heeft Will Langeveld, voor onder andere haar inzet tijdens het jubileumjaar, 

de award ontvangen. 

Via deze weg wil ik alle vrijwilligers die zich op een of andere manier voor OKK hebben 
ingezet in 2019 bedanken. En hoop, dat deze vrijwilligers hun tijd en inzet ook komend jaar 

weer beschikbaar willen stellen. 

 
 

*** 
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NEVENACTIVITEITEN 

Marjan van Gils 
 
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 OKK. De opbrengst 
is dit jaar €1674,40.  
 
Oliebollenactie 
Dankzij de inzet van vele trouwe en ook nieuwe vrijwilligers heeft er in november ook weer 
een oliebollenactie plaatsgevonden. Onder de bezielende leiding van de familie den Dikken 
zijn er weer een heleboel oliebollen gebakken   
In de ochtend en middag hebben veel leden weer hun best gedaan om de oliebollen aan de 
deuren van Hardinxveld te verkopen, wat het prachtige resultaat heeft opgeleverd van 
€2765,57. 
 
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 leverden deze twee beurzen bij elkaar €1472,65 op voor onze vereniging. 
De laatste keer was gelijk de laatste keer dat Riena Kamp het heeft georganiseerd, zij heeft 
dit 26 jaar gedaan voor OKK. 
 
Recreatieruimte 
Van de kantine is goed gebruik gemaakt, waardoor er een mooie winst gedraaid kon worden 
van €4445,54. Dank aan beheerster Aartje den Breejen en de verschillende vrijwilligers die 
bardienst draaien.  
 
Cartridges 
Het inleveren van lege inktcartridges leverde in 2019 €91 op. Het komende jaar stoppen we 
met deze actie.  
 
 
Iedereen die zich het afgelopen jaar op wat voor manier ook heeft ingezet bij de 
nevenactiviteiten: via deze weg heel hartelijk dank voor jullie inzet, en hopelijk mogen we ook 
komend jaar weer een beroep op jullie doen! 
 
 
 

*** 
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JEUGDRAAD 

Gemma van Dam 
 
Het jaar 2019 was een erg leuk jaar voor de jeugdraad. Met de hulp van vele leden hebben 
we de activiteiten weer tot een succes kunnen brengen. Helaas moesten we wel afscheid 
nemen van Rens de Ruiter. Het penningmeesterschap is overgenomen door Thijs van 
Herwaarden. Verder verwelkomde de jeugdraad Davy van Veen en Tristan van Wijngaarden 
als nieuwe leden.  
 
Eind februari waren de OKK-Games er voor de jongste leden en konden de oudere leden 
gaan bowlen. Tijdens de OKK-Games konden de kinderen bij veel kleine spelletjes hun 
talenten laten zien en het team met de meeste winst won! Bij het bowlen mochten de leden 
eerst fanatiek bowlen voor de winst. Na 2 rondes wedstrijd, was het serieuze eraf en mocht 
iedereen zo creatief mogelijk een strike proberen te gooien.  
 
In april volgde het jachtseizoen. De kinderen t/m 12 jaar moesten een bandiet binnen 
Hardinxveld vinden. De locatie konden ze raden door codes te kraken. Deze codes lagen 
verspreid door heel Hardinxveld. Voor de groep van 12+ was het aan de leden zelf om de 
boef uit te hangen. Ze kregen per groep een voorsprong van 20 minuten voordat de 
jeugdraad leden ze gingen vangen. Terwijl de boeven te voet vertrokken, mochten de jagers 
per fiets of auto er achter aan. 
 
Eind juni was weer de vertrouwde sportnacht. Vanaf 21.00 gingen de leden van start met 
deze actieve avond. Niet alleen het bekende apenkooien en volleyballen viel in de smaak. 
Ook konden de leden dit jaar trekker-trekken, dit was een groot succes. 
 
Net voor de zomervakantie houd de jeugdraad altijd een seizoen afsluiting. Met zowel de 
bovenzaal, kantine en benedenzaal tot beschikking konden de kinderen erg veel leuke 
dingen doen. Op diezelfde avond was de Silent Disco. Dit was nu de 2e editie. Ondanks dat 
deze activiteit nog niet zo groots is als wij als jeugdraad  zouden willen, was het wel een 
succes voor de groep die er was. 
 
Na de zomervakantie is de jeugdraad van start gegaan met bowlen en de kinderbingo. De 
bingo was een groot succes en leverde veel blije kinderen op. Het levende bingo in de grote 
zaal blijkt weer een succes, dus dit blijven we nog wel even doen. Het bowlen deden we dit 
jaar eerder in het seizoen en zullen we begin 2020 naar de springhal gaan. Het gaat nog 
blijken of dit fijner is in de agenda. Wij denken van wel, omdat de sporters met meer doelen 
vanuit de trainingen mee kunnen naar de springhal. 
 
30 November was Sinterklaas weer op bezoek bij OKK. De kinderen konden eerst van alles 
doen, voordat de goed heilig man er was. Na wat dansen, sporten en knutselen konden de 
kinderen nog bij sinterklaas een liedje zingen of een knutselwerkje geven. 
 
De jeugdraad verheugt zich op nog meer leuke jaren en kijken positief terug op 2019! 
 
Gemma van Dam  Voorzitter  
Thijs van Herwaarden Penningmeester 
Marten Slob   Voorraad/Inkoop 
Julia Ros   PR-Zaken 
Nienke Stam   Notulist 
Mirjam de Ruiter  Lid 
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Davy van Veen  Lid 
Tristan van Wijngaarden Lid 
 

*** 
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SPORT 

Richard van Noordenne 
 
Actief bewegen 
In 2019 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 en  yogalessen. 
Deze lessen kwamen erg mooi tot uiting in de film en tijdens de voorstelling van ons 
jubileum. Deze lessen worden gegeven door:  Erik van Noordenne, Jeanette den Dikken, 
Thalita Vermeulen, Marianne van der Vlies , Mirjam de Ruiter (een deel vervangen door 
Romy de Deugd) , Saskia de Rover en Jenny Hoekwater.  
 
Blij(f)fit 
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, 
Anniek de Waard en Jenny Hoekwater.  
In de Lange Wei  worden de beweeglessen gegeven door Marja van Straten en / of Jenny 
Hoekwater, met assistentie van Jannie en Marjan.  
 
Dans  
Bij de afdeling dans zijn we na de zomer genoodzaakt geweest om de groepen wat meer 
samen te voegen. 
Verschillende groepen hebben mee gedaan verschillende optredens zoals: sinterklaasintocht 
en dance to demo`s. Ook schitterden deze groepen tijdens de grote voorstelling in de 
Wielewaal. 
Het leidingteam in 2019  bestond uit  hoofdleiding  Fabiënne Kleijn, Janna den Hartog, Romy 
den Deugd, Amanda van de Pijl, Yvonne de Ruijter, Kelly Wervenbos, Tamara Mus, Nova 
Maurer en Jenny Hoekwater. Assistenten Nissa vd Vlies, Nouk Kooijman, Fenne Vlot en 
Anne den Breejen. 
 
Peuters en kleuters  
In 2019 stonden op het rooster de lessen Peuters in beweging,  ouder/kindgym en kleuters 
groep 0, 1 en 2. Deze groepen hebben we ook zien schitteren tijdens de voorstelling in de 
Wielewaal.   
Behalve in onze eigen zalen werden er ook de Nijntje beweeglessen gegeven op alle 
basisscholen in Hardinxveld-Giessendam.Dit loopt via de MAG subsidie van de gemeente en 
is een samenwerking tussen OKK en alle basisscholen. Dit loopt nog steeds door in 2020.  
De peuters-in–beweging groepen hebben gespeeld en bewogen, steeds in een ander thema.  
De lessen binnen deze productgroep van OKK zijn in 2019 gegeven door: 
Henny den Dikken, Marja van Straten, Jolanda van Noordenne en Jenny Hoekwater met 

hulpleiding Hariëtte Oussoren, Caroliena Loeve, Sjanie Korevaar, Roos van Straten,  

Danique van Noordenne, Luna Salamone en Elsa Visser. 
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Turnen 
De afdeling turnen was in 2019 nog steeds een grote afdeling. De free run groepen hebben 
inmiddels een wachtlijst. De clubkampioenschappen van deze groep vond plaats op 14 
december in ons eigen gebouw.  
De clubkampioenschappen van de recreatie jongens en meiden vonden plaats op 29 en 30 
maart.   
De selectie dames namen deel aan verschillende wedstrijden o.l.v. Seline Verbaan en 
Gemma van Dam. Ook nieuw dit jaar was een “Skills training” waarbij de dames aan het 
publiek konden laten zien wat ze allemaal geleerd hadden in het seizoen 
De selectie heren namen ook deel aan verschillende wedstrijden en werden getraind door 
Erik van Noordenne, Rens de Ruiter en Arne Post.. Na de zomervakantie werden de lessen 
van Erik overgenomen door Guido Goedhart, die inmiddels druk bezig is met zijn niveau 3 
diploma. 
Ook staat dit jaar vast op het rooster relaxed kids, gegeven door Andrea de Ruijter en 
geassisteerd door Naomi de Ruijter. 
De recreatie turn groepen zijn grote groepen, met name de meisjes recreatiegroepen zijn 
zeer groot. 
De lesuren werden gegeven door hoofdtrainers Jolanda van Noordenne, Cora Putters, Marja  
van Straten, Jurre Kraaijeveld, Rens de Ruiter, Arne Post, Seline Verbaan, Gemma van Dam 
en Richard van Noordenne. Jorin Post is helaas nog niet in staat zijn lessen te geven, 
vanwege ziekte, we hopen dat hij spoedig weer in staat is om te komen lesgeven. 
 
Dit alles met hulp van heel veel assistent trainers: 
Aniek de Waard, Thijs van Herwaarden, Marten Slob, Geurt Slob, Brent Folkerts, Alicia van 
Wingerden, Mirjam de Ruiter, Savita Goedhart, Danique van Noordenne, Youri van 
Noordenne, Bart de Ruiter, Marien Amersfoort, Williene de Ruijter, Inge Tromp, Danee 
Verbaan,  Daan den Breejen, Jesse den Breejen, Nomie Bergwerf, Sander Heijkoop, Evy 
Hagenaars, Roos van Straten. 

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

 
 

 

 


