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JAARVERSLAG
seizoen 1 augustus 2016 t/m 31 juli 2017

LEDENAANTAL
Ten opzichte van vorig jaar is de vereniging in ledenaantal gestegen. Op peildatum 31 juli 2016 was het
ledenaantal 186, op peildatum 31 juli 2017 bedroeg het ledenaantal 210 leden . Deze aantallen zijn inclusief de
bestuursleden, juryleden en turners uit Wijster welke allen geen contributie betalen. Het aantal sportende en
betalende leden bedroeg 182. De stijging van het ledenaantal komt met name van de stijging bij freerunning .

LEIDING
De leiding bestond dit jaar uit Linda Wolting (gym), Femke Laroo (gym), Melvin Greveling (free running), Willemijn
de Noord (Move4Fun en freerunning), Nienke Ymker (turnselectie) en Inge Santing (turnselectie).
In de gympgroep en maandag turngroep wordt lesgeven door één persoon. De freerunning en zaterdag turnles
hebben dit jaar dubbele leiding gehad.

LESSEN
Voor alle lessen zijn dit seizoen kijklessen georganiseerd in april, voor het eerst ook voor de turnlessen. De
reacties waren erg positief. De tribune komt hierbij goed van pas. Kijklessen zijn tevens een contactmoment
tussen ouders, bestuur en leiding.

In april hebben we deelgenomen aan de open sportweek. Hier is weinig gebruik van gemaakt.
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GYMNASTIEK
Gym is op de woensdagmiddag gebleven. Een vijftal leden uit groep 8 volgden de assistentenopleiding en hebben
geholpen tijdens de lessen van Linda.  In de groepen 1, 2, 3 en 4 werd door Linda lesgegeven. Femke heeft de
lessen voor de groepen 5, 6, 7,8 en het voortgezet onderwijs verzorgd.

MOVE4FUN
Dit was het tweede seizoen voor  Move4Fun met een gevarieerd beweegaanbod afwijkend van de gymlessen. Er
is gedraaid met 1 groep, hiervan loopt het ledenaantal wel terug en zijn de lessen niet meer kostendekkend.

FREERUNNING
Freerunning is inmiddels een vast onderdeel van onze vereniging. We hebben hiermee een andere ledengroep
met veel jongens binnengehaald wat de diversiteit vergroot. We zijn dit seizoen gestart met  4 groepen op de
donderdagmiddag. De lessen worden gegeven met twee man leiding. Naast Melvin en Willemijn is Linda de vaste
invalleiding. Willemijn en Linda hebben vorig seizoen allebei de assistent 2 opleiding gevolgd bij de KNGU.

Dit seizoen is er geen  groep  freerunners naar  de kampioenschappen in Jubbega geweest. We waren helaas te
laat met inschrijven.

TURNEN
 De proefperiode voor de turnselectie was dit jaar aan het eind van het seizoen, direct na de
clubkampioenschappen in mei zijn er 9 meisjes gestart. Voor de zomervakantie wordt besloten wie er het nieuwe
seizoen doorgaan/door willen.

De turnselectie is in de herfst- en kerstvakantie naar de turnhal in Hoogeveen geweest voor een extra (leuke)
training.  Hierbij kon ook de vierkante vloer geoefend worden.

WEDSTRIJDEN
We hebben twee RWS-B turnwedstrijden georganiseerd op 21 januari en 11 maart in de Börkerkoel.  VKW neemt
de organisatie op zich omdat de organiserende vereniging geen juryleden hoeft te leveren.  Alleen zo kunnen wij
aan al onze turnleden deelname garanderen. Een groot aantal leden hebben zich, door goede resultaten op de
RWS B wedstrijden, geplaatst  voor de provinciale wedstrijden en de toestelfinales en ook daar mooie resultaten
behaald.

Zaterdagochtend 6 mei hebben we clubkampioenschappen gehouden voor de gymleden en de turnselectie.



www.vkwgym.nl

Jaarverslag
Seizoen 2016-2017

Pagina 3 van 7

JURYLEDEN
Voor wedstrijden zijn juryleden nodig. Er is nog steeds een dringend te kort aan juryleden, met name TD2
juryleden.  Het aangepaste beleid over deelname aan wedstrijden heeft uiteindelijk geholpen om een aantal
ouders de opleiding tot TD1 jurylid te laten volgen. Alle zeven zijn zij geslaagd, we hopen dat  een aantal van hen
wil doorstromen naar de TD2 opleiding.

Veerle Nuiten heeft voor het tweede seizoen de jurycoördinatie voor haar rekening genomen.

ACCOMMODATIE
We draaien nu twee jaar in de Multifunctionele Accommodatie (MFA), de zaal bevalt erg goed. We zijn iets
minder tevreden over de schoonmaak en het opruimen van de materialen door de beide scholen. Ook was het
wandrek vaak kapot.  In het beheerdersoverleg zijn deze zaken op tafel gelegd.

MATERIALEN EN SUBSIDIES
Er is een subsidie ontvangen van het Raboprojectenfonds voor de aanschaf van nieuwe trainingspakken voor de
turnselectie. Naast de Rabobank waren ook BSD Elektrontechniek en Autobedrijf Strijker sponsoren.
Bij de gemeente is de jaarlijkse jeugdsubsidie aangevraagd en ontvangen.

SPONSORING
Bedrijven kunnen verschillende sponsorpakketen afnemen . Sponsorpakket ‘koprol’ werd dit jaar afgenomen door
6 bedrijven. Om sponsoring goed op te pakken en uit te breiden zijn we afgelopen jaar  weer op zoek gegaan naar
iemand die dit als commissie wil oppakken. Helaas is dit nog niet gelukt.

GROTE CLUBACTIE
We hebben dit seizoen weer meegedaan aan de Grote Clubactie. Dit heeft in totaal € 1761,600 opgeleverd,
helaas ca. €300 minder dan vorig seizoen. De groep die de meeste loten heeft verkocht heeft een kleine attentie
gehad.
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CONTRIBUTIE
Tijdens de jaarlijkse ALV (dd 1 november) is besloten om de contributie met 2,5% te verhogen naar € 32,25 per
kwartaal en €41,- per kwartaal voor turnen. Hiermee is het totaal pakket van de lessen ongeveer kostendekkend..

KLEDING
Het turnpakje is verplicht bij uitvoeringen, clubkampioenschappen en wedstrijden voor de leden van gym en
turnen. Kleding en attenties zijn voor het tweede seizoen verzorgd door Hilda van der Helm.

SAMENWERKING
Afgelopen jaar hebben we wederom een aantal leden van de gymvereniging in Wijster onder VKW vlag
meegedaan aan RWS wedstrijden. SGV Wijster heeft ons geholpen bij de organisatie van de beide RWS B
wedstrijden in de Börkerkoel.

ACTIVITEITEN
De uitvoering was dit jaar op 29 november met als thema VKW vs VKW. We vonden het allen een zeer geslaagde
uitvoering. Ivm met de verplaatsing van de uitvoering naar het eind van het seizoen 2017/2018 werd er dit jaar
ook een kamp georganiseerd. Het 2-jaarlijkse kamp was op zaterdag 1 en zondag  2 juli 2017, naast en in sporthal
de Börkerkoel. Ruim 80 leden hebben een zeer gezellig weekend gehad met spelletjes en kampvuur.
Zondagochtend is in de gymzaal en buiten een 3-delig parcours opgebouwd, met als  hoogtepunt de sloopauto
waarop mocht worden geklommen en gesprongen.  Deze afsluitende activiteit werd georganiseerd door de
assistenten uit groep 8 en was de laatste opdracht voor het behalen van het certificaat.

Bestuur, leiding, assistenten, juryleden en alle vaste vrijwilligers hebben het seizoen gezamenlijk afgesloten met
een gezellige barbecue. Linda heeft ons allen hartelijk ontvangen in haar prachtige achtertuin.
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PROMOTIE & COMMUNICATIE
Rozemarijn Spoel heeft dit seizoen de foto’s gemaakt bij de verschillende activiteiten.

Erica Luning was dit seizoen wederom onze webmaster en de laatste maanden van het seizoen heeft Rieks haar
hierin bijgestaan. In het 3e kwartaal zijn drie websitebouwers benaderd om een offerte uit te brengen voor een
nieuwe website. De opdracht is gegaan naar Evert-jan Bos, die nieuwe site is voor de zomervakantie de lucht in
gegaan. En paar verbeterpunten worden volgend seizoen doorgevoerd.

Er zijn 2-maandelijks digitale nieuwsbrieven uitgebracht en enkele nieuwsberichten per e-mail voor de leden.
Er zijn meerdere nieuwsberichten geplaatst in de Veldenkrant en de krant van Midden Drenthe, o.a. over de
wedstrijden en activiteiten. Ook is er een bericht geplaatst in de sportkrant die jaarlijks wordt uitgegeven samen
met de krant van Midden Drenthe.

VERGADERINGEN
Er hebben maandelijks bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

Om meer verbinding te krijgen zijn we verdergegaan met bestuur en leidingoverleg per sectie i.p.v. met iedereen
tegelijk. Per sectie (gym, turnen, freerunning & Move4Fun) zijn 2 vaste bestuursleden het aanspreekpunt. Er
hebben een aantal overleggen plaatsgevonden. De overleggen voldoen goed, de lijntjes zijn korter geworden.

Op 1 november 2016 heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden in de MFA, alleen het bestuur was aanwezig.

BESTUUR
Aan het einde van dit seizoen heeft Diana Speelman, naast haar taak als penningmeester, ook de
ledenadministratie op zich genomen. Het bestuur vindt dit geen wenselijke situatie en is dringend op zoek naar
iemand die dit kan overnemen. Naar een aankomend voorzitter  wordt ook nog gezocht. Het vinden van nieuwe
bestuursleden blijft, net als bij andere verenigingen, ook binnen VKW een punt van voortdurende aandacht en
zorg.

Het huishoudelijk reglement is dit seizoen niet gewijzigd.
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BESTUUR (functie) Naam
Voorzitter Esther Kalsbeek (tot dec. 2017)

Secretaris Mirjam Zantingh

Penningmeester Diana Speelman

Ledenadministratie / Contributie Mirjam Tietema (tot juni 2017)

PR en communicatie Margriet Luning (tot januari 2017, algemeen lid tot april 2017)
Janette Kinds  (vanaf januari 2017)

Opleiding ?

Algemeen lid Rieks Booij
Mireille Lapré
Elena Slot

LEIDING
Leidster gym Linda Wolting

Leidster gym Femke Laroo

Leidster turnen Nienke Ijmker

Leidster turnen Inge Santing

Leider freerunning Melvin Greveling

Leidster freerunning en Move4Fun Willemijn de Noord
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ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN BESTUUR
In Uit

Voorzitter Esther Kalsbeek november 2013 december 2016

Penningmeester Diana Speelman september 2016 september 2019
Ledenadministratie        ‘’ ‘’ april 2017

Secretariaat Mirjam Zantingh september 2016 september 2019

PR & communicatie Margriet Luning december 2013 december 2016
Algemeen lid ,,                   ,, januari 2017 april 2017

Ledenadm.& Contributie Mirjam Tietema april 2014 juni 2017

Algemeen lid Rieks Booij februari 2017 februari 2020

Algemeen lid Mireille Lapré maart 2017 maart 2020

Algemeen lid Elena Slot juli 2017 juli 2020


