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2019-2020 

Afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor de afdeling Gym. 
Door diverse oorzaken zijn er een aantal wisselingen geweest bij de trainers. Daarnaast heeft 
gedurende het seizoen het bestuurslid Gym, Marjolijn, zich teruggetrokken. De functie was niet 
langer te combineren met haar werk.  
Dit alles heeft niet bijgedragen aan een stabiel seizoen. Dit vinden wij zeer spijtig voor de leden. 

Activiteiten 
Door de wisselingen bij de trainers is de vereniging niet in staat gebleken om een gedegen 
activiteitenaanbod te doen. 
Wel heeft er in december, vanuit Daniel georganiseerd, een turndag plaatsgevonden. 
Deze is goed bezocht, er waren veel verenigingen aanwezig. 
Langs deze weg, nogmaals dank voor het organiseren Daniel. 
 
Na de invoering van de maatregelen Covid-19, heeft de rest van het seizoen grotendeels stil gelegen.  
Nadat er versoepelingen waren aangekondigd, heeft Daniel een aantal turnlessen in de buitenlucht 
kunnen organiseren. 
Mirthe, de nieuwe trainer voor jeugd en volwassenen, heeft buiten de hal stepslessen kunnen 
verzorgen. 
We waren zeer blij om op deze wijze nog een aanbod te kunnen genereren. 

Ontwikkelingen 
Nieuwe gymnastiekcommissie 
Afgelopen jaar is er gezocht naar een nieuwe commissie. Deze heeft zich, met de start van het 
nieuwe seizoen gevormd. Wij verwelkomen Mirthe, Fennie en Nettie als leden. Komend seizoen 
zoeken wij wel mensen die samen met de commissie willen optrekken, met als doel de huidige leden 
te vervangen. 
 
Indeling van het lesprogramma 
Het aanbod is het afgelopen jaar geëvalueerd. Door de terugloop van leden is het noodzakelijk 
gebleken om naar de inhoud te kijken en deze aan te passen. Momenteel, start 20-21, is er een 
combinatie tussen volleybal en gym voor kinderen onder de 6. Dit initiatief hebben we 
kaboutervolleybal genoemd.  De kinderen leren op speelse wijze omgaan met toestellen en ballen. 
Hierbij wordt ook ingestoken op het beweegdiploma. 
Door terugloop van leden, is er tevens voor gekozen om bepaalde groepen te combineren. Dit 
betekent dat er wat ruimte is ontstaan gedurende de dag in de hal. In overleg met Mirthe zal 
gekeken worden of wij een vorm van dans kunnen introduceren. Hierover volgt spoedig meer. 
 
Rest alleen nog een dankwoord naar alle betrokkenen die zich afgelopen jaar hebben ingezet. Zonder 
deze hulp wordt het voor de vereniging erg moeilijk om activiteiten te organiseren. 
 
 
Bas Dijksma 
(waarnemend) bestuurslid Gym 
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