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JAARVERSLAG
Seizoen 2 september 2017 t/m 21 juli 2018

LEDENAANTAL
Ten opzichte van vorig jaar is de vereniging in ledenaantal gedaald. Op peildatum 31 juli 2017 was het ledenaantal
210 (op peildatum 31 juli 2018 bedroeg het ledenaantal 170 leden). Deze aantallen zijn inclusief de
bestuursleden, juryleden en turners uit Wijster welke allen geen contributie betalen. Het aantal sportende en
betalende leden bedroeg 146. De daling van het ledenaantal komt met name door de daling bij freerunning.

LEIDING
De leiding bestond dit jaar uit Linda Wolting (gym), Femke Laroo (gym), Melvin Greveling en later Inge Santing
(free running), Willemijn de Noord (Move4Fun en freerunning), Nienke Ymker (turnselectie) en Inge Santing
(turnselectie).
Melvin heeft ons voor de herfstvakantie verlaten, zijn uren heeft Inge gelukkig overgenomen.
Nienke stopte per 1 maart en we zoeken nog steeds een vervanging voor haar voor de turnselectie.
Aan het einde van het seizoen werd Femke geblesseerd en werd voor langere periode uitgeschakeld. Haar lessen
zijn deels door Linda opgevangen en deels helaas vervallen.
Aan het einde van het seizoen heeft Femke aangegeven te willen stoppen bij VKW.

LESSEN
In oktober en april werden kijklessen georganiseerd, ook voor de turnlessen. Bij de eerste ronde was bestuur
aanwezig tijdens alle kijklessen. Dit werd door alle partijen als zeer nuttig ervaren en is tevens een goed
contactmoment tussen ouders, bestuur en leiding geweest.
In september hebben we een instuifmiddag gehad met een verassend grote belangstelling. Na deze middag
hebben we 21 nieuwe leden mogen verwelkomen!

GYMNASTIEK
Gym is op de woensdagmiddag gebleven. In de groepen Peuters, 1/2 en 3/4 werd door Linda lesgegeven. Femke
heeft de lessen voor de groepen 5/6, 7/8 en het voortgezet onderwijs verzorgd.
De opgeleide assistenten kunnen het niet altijd met hun eigen studie combineren om op woensdag te komen
helpen, maar ze doen wel goed werk bij turnselectie én alle wedstrijden.
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MOVE4FUN
Door weinig animo is Move4Fun al vroeg in het seizoen opgehouden, de freerunning werd met dit uur uitgebreid.

FREERUNNING
We zijn dit seizoen gestart met 4 groepen op de donderdagmiddag en al snel naar 5 groepen uitgebreid door de
opgeheven Move4Fun. De lessen werden gegeven met twee man leiding (Melvin -> Inge en een vaste assistent
Willemijn), Linda was de vaste invalleiding.
Helaas hebben we gedurende het seizoen veel terugloop van freerunning leden moeten constateren.
Een aantal freerunners zijn naar de kampioenschappen in Jubbega afgereisd. Met veel plezier en zelfs met prijzen
terug naar huis gekomen!

TURNEN
De proefselectie is in april weer van start gegaan. Voor de zomervakantie werd er besloten wie er het nieuwe
seizoen doorgaan/door willen. En dan zijn alle turngroepen vol en wordt er geen proefselectie volgend jaar
verwacht.

De turnselectie is in alle vakanties weer naar de turnhal in Hoogeveen geweest voor een extra (leuke) training.
Hierbij kunnen de meiden ook de vierkante vloer beoefenen.

WEDSTRIJDEN
We hebben geen RWS turnwedstrijden georganiseerd dit seizoen. Een groot aantal leden hebben zich geplaatst
voor de provinciale wedstrijden en de toestelfinales en ook daar mooie resultaten behaald.

18 november en 17 februari hebben we clubkampioenschappen gehouden voor de gymleden en de turnselectie.
De 2-de clubkampioenschappen hebben we met en gezamenlijke doe-middag afgesloten in het zwembad
Aquarena.

JURYLEDEN
Voor wedstrijden zijn juryleden nodig. Er is nog steeds een dringend tekort aan juryleden, met name TD2
juryleden.
We hebben in totaal 14 juryleden, waarvan 9 TD1, 4 TD2 en één TD3. Dit seizoen waren er geen nieuwe juryleden
opgeleid.

Corry van Leeuwen heeft de jurycoördinatie van Inge Santing overgenomen.
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ACCOMMODATIE
We zijn nog steeds niet zo tevreden over de schoonmaak van de zaal en het opruimen van de materialen door
andere gebruikers. Ook was het wandtapijt steeds af van de muur, de deur van het schoonmaakhok ging op slot,
het was te warm in de zaal in de zomer, de alarminstallatie werkte niet optimaal. In het beheerdersoverleg zijn
deze zaken op tafel gelegd, maar de communicatie en verbetering loopt niet naar tevredenheid, helaas.

MATERIALEN EN SUBSIDIES
Er is een subsidie ontvangen van het Raboprojectenfonds voor de aanschaf van een vaste rekstok. In verband met
de vloerverwarming en het niet kunnen boren van grondputten is dit omgezet naar een spanbrug met losse
rekstok.
Bij de gemeente is de jaarlijkse jeugdsubsidie voor de instuif in september aangevraagd.

SPONSORING
Sponsoring afdeling is even stilgelegd bij VKW vanwege tekort aan vrijwilligers die dat zouden willen oppakken.
Op zo een manier loopt de club zeker een paar honderd euro per jaar mis.

GROTE CLUBACTIE
We hebben dit seizoen weer meegedaan aan de Grote Clubactie. Dit heeft in totaal € 2359,10 opgeleverd, bijna
€600 meer dan vorig seizoen! De groep die de meeste loten heeft verkocht, heeft een kleine attentie gehad en de
kinderen die meer dan 20 loten verkocht hebben, een extraatje van de organisatie.

CONTRIBUTIE
Tijdens de jaarlijkse ALV op 7 november is besloten om de contributie gelijk te houden. Het totaal pakket van de
lessen was ongeveer kostendekkend, mede dankzij de verworven subsidies en acties.

KLEDING
Het turnpakje is verplicht bij uitvoeringen, clubkampioenschappen en wedstrijden voor de leden van gym en
turnen. Er zijn extra trainingspakken aangeschaft in kleinere maten. Kleding en attenties zijn voor het derde
seizoen verzorgd door Hilda van der Helm en vanaf april door Lianne Vredeveld.
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SAMENWERKING
Afgelopen jaar hebben we wederom een aantal leden van de gymvereniging in Wijster onder VKW vlag
meegedaan aan RWS wedstrijden.

ACTIVITEITEN
De uitvoering hebben we dit jaar moeten laten schieten, in verband met het feit dat niet alle leiding op één dag
beschikbaar kon zijn.
Naast het zwemmen in Aquarena in Emmen zijn we 7 juli met een groot aantal leden naar het klimpark in Grolloo
geweest, met groot succes!

Bestuur, leiding, assistenten, juryleden en alle vaste vrijwilligers hebben het seizoen gezamenlijk afgesloten met
een gezellige barbecue. Linda heeft ons allen wederom hartelijk ontvangen in haar prachtige achtertuin.

PROMOTIE & COMMUNICATIE
Rozemarijn Spoel heeft dit seizoen weer foto’s gemaakt bij de verschillende activiteiten.

Hans Weggemans heeft dit seizoen de functie van de webmaster op zich genomen. Hij houdt de site netjes up-to-
date!

Er zijn 2-maandelijks digitale nieuwsbrieven uitgebracht en meerdere nieuwsberichten per e-mail voor de leden.
Er zijn nieuwsberichten geplaatst in de Veldenkrant en de krant van Midden Drenthe, o.a. over de wedstrijden en
activiteiten. Ook is er een Facebookpagina van VKW geopend dit seizoen.

VERGADERINGEN
Er hebben maandelijks bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

Er vonden regelmatig werkoverleggen plaats tussen bestuursleden (2 vaste bestuursleden als aanspreekpunt) en
leiding per sectie (gym, turnen en freerunning).
In maart heeft een algemene bestuur-leidingoverleg plaatsgevonden.
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Op 14 december heeft de jaarlijkse ALV plaatsgevonden in de MFA, we mochten 2 ouders (behalve het bestuur en
leiding) verwelkomen. Dat was jammer, want we hebben een interessante workshop “Lang leve de
wedstrijdouder” georganiseerd met een gastspreker, waarvoor alle kinderen van te voren enquêtes ingevuld
hadden.

BESTUUR
Elena Slot werd door het bestuur benoemd tot voorzitter. Diana Speelman, naast haar taak als penningmeester,
heeft ook de ledenadministratie uitgevoerd. Het bestuur vindt dit geen wenselijke situatie en is dringend op zoek
naar iemand die dit kan overnemen. Mireille Lapré heeft functie PR&Communicatie van Janette Kinds
overgenomen.

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 in februari aangepast. En we zijn van start gegaan met de nieuwe privacywet AVG.

BESTUUR (functie) Naam
Voorzitter Elena Slot (vanaf 1 januari)

Secretaris Mirjam Zantingh

Penningmeester Diana Speelman

Ledenadministratie / Contributie Diana Speelman

PR en communicatie Janette Kinds / Mireille Lapré

Algemeen lid Rieks Booij

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN BESTUUR
In het bestuur Uit het bestuur

Voorzitter Elena Slot juli 2017 juli 2020

Penningmeester Diana Speelman september 2016 september 2019

Ledenadministratie Diana Speelman april 2017 ---

Secretariaat Mirjam Zantingh september 2016 september 2019

PR & communicatie Janette Kinds maart 2017 maart 2018
Mireille Lapré maart 2017 maart 2020

Algemeen lid Rieks Booij februari 2017 februari 2020


