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Jaarverslag Gymnastiekcommissie SV Annen 

Seizoen 2018-2019 

Samenstelling gymnastiek commissie 
Lara Boonstra (is gestopt april 2019) 
Jantina Niemeijer 
Floortje Janssen (stopt juni 2019) 
Natascha Bleijswijk  
Saskia Grooters 
 
Leiding 
Gymnastiek 

• Basisschoolgroep 1 en 2   Anja Kok/Marlies Lubben 
• Basisschoolgroep 3 t/m 7   Daniël Nieboer 
• Basisschoolgroep 6 en ouder (Gym & Fun) Anja Kok/Marlies Lubben 

Turnen (meisjes vanaf groep 3)    Daniël Nieboer 
Keepfit        Anja Kok/Merel Praamstra (tm juli 2019) 
Conditiegymnastiek     Anja Kok/Merel Praamstra (tm juli 2019) 
Freerunning (vanaf groep 3)    Daniël Nieboer 
 
Activiteiten 
 
Reclame-actie 
Aan het begin van het seizoen is er weer aandacht besteed aan het promoten van het 
beweegdiploma en de nieuwe lestijden van gymnastiek. Hiervoor zijn verschillende organisaties 
benaderd en voorzien van info in de vorm van een folder over o.a. het beweegdiploma. We werken 
o.a. samen met kinderfysiotherapie Perdon, Skid kinderopvang, stichting PrimAH (basisscholen 
Annen, Anloo en Eext), de sportcombi’s en peutergym te Annen.  
Ook via Facebook worden activiteiten gepromoot. 
 
Gastlessen kleutergym 
In het najaar heeft Anja Kok op basisschool De Eshoek gastlessen gegeven voor de kleutergroepen 
(groep 1 en 2). Het doel was om de bekendheid van gymnastiek te vergroten en nieuwe jonge leden 
te werven. Ook de ouders waren welkom om de lessen te bekijken vanaf de tribune. Zo konden de 
kleuters en hun ouders ervaren wat kleutergym te bieden heeft. 
De gastlessen waren wederom een succes!  
De gastlessen worden jaarlijks gegeven. 
 
Pietengym 
Ieder jaar is er voor de gymnasten in de Sinterklaastijd een speciale en vrolijke les in Pietenstijl. Ook 
dit jaar kwamen de pieten langs om samen met de kleuters te gaan gymmen. Dit was weer een groot 
succes! Alle kleuters kregen na afloop pepernoten en een leuk cadeautje.  
 
Recreatieve gymcompetitie 
Deze competitie bestaat uit 3 wedstrijden welke in het voorjaar zijn gehouden. De organisatie van 
deze wedstrijden is in handen van Statera. Onderdelen balk, vloer, brug en sprong komen aan bod en 
de oefeningen worden beoordeeld door een jury. De turngroep deed mee met meisjes 6 en 7 jaar in 
de categorie turnen. Er deden 2 jongens mee in de gym categorie. Ze hebben het allemaal erg goed 
gedaan!  
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Beweegdiploma 
In maart hebben maar liefst 27 kleuters het Beweegdiploma gehaald. Het Beweegdiploma kregen ze 
uitgereikt door wethouder Bas Luinge in een feestelijk versierde sporthal onder toeziend oog van 
(groot)ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden. Tijdens deze ochtend stonden alle 
bewegingssituaties behorende bij het Beweegdiploma op het programma en voerden de kinderen 
deze situaties nog eens uit. Daarmee hebben de kleuters laten zien welke vaardigheden 
ze  beheersen.  
Streven is het beweegdiploma net zo vanzelfsprekend te maken als een zwemdiploma en hiermee de 
motorische ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. Wij zijn trots op ons keurmerk met 
nijntje als Ambassadeur van het Beweegdiploma.  
 
Turnen 
De turngroep is voor meisjes vanaf 6 jaar. Zij trainen onder leiding van Daniël Nieboer 2 uur per week 
op zaterdag. De oudste meisjes doen mee aan KNGU-wedstrijden. 
Bij deelname aan wedstrijden ook moet worden gezorgd voor juryleden, Lara Boonstra is jury lid voor 
SV Annen. 
We hebben geld ontvangen van Rabo Sportfonds voor een aantal nieuwe turn toestellen waar we 
zeer dankbaar voor zijn. 
 
Ontwikkelingen 
 
Gymnastiekcommissie 
Dit maart is er afscheid genomen van Anja Kok, ruim 25 jaar was zij de gymjuf van SV Annen. Marlies 
Lubben heeft een groot gedeelte van de lessen overgenomen.  
Merel Praamstra heeft de keepfit en conditie lessen overgenomen. 
We zijn blij dat deze lessen overgenomen zijn zonder uitval voor onze leden. 
Voor bepaalde commissietaken kunnen we een beroep op Mathie Hoenjet. Daarnaast waren er 
voldoende ouders voor de hulp bij de verschillende activiteiten. 
 
Dankwoord 
Hierbij wil de gymnastiekcommissie de leiding en alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet 
afgelopen seizoen! Jullie zijn onmisbaar! 
  
De gymnastiekcommissie SV Annen 
 


