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GV

Algemene Ledenvergadering

Sparta Ermelo

Correspondentie adres:

Postbus 211
3850 AE Ermelo

spartaermelo.nl

Aan:

Ereleden
Leden van verdienste
Leden voor het leven
Leden, ouders en verzorgers van Juniorleden
van gymnastiekvereniging Sparta uit Ermelo
Ermelo, februari 2015
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de:
101ste ledenvergadering G.V. Sparta
op maandag 16 februari 2015, aanvang: 20.30 uur
Deze vergadering vindt plaats in de kantine van CSV Dindoa, Sportpark De Zanderij,
ingang aan de Watervalweg te Ermelo.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Samenstelling bestuur, (her)kiesschema bestuursleden
5. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 7.04.2014
6. Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7. Vaststellen verslag 2014 secretaris
8. Resultaat 2014 en vaststellen verslag 2014 penningmeester
9. Contributiestructuur en contributieverhoging
10. Vaststellen begroting 2015
11. Vaststellen afdelingsverslagen
12. Mededelingen en rondvraag
13. Sluiting

Namens het bestuur van G.V. Sparta,
Esther den Herder
(Secretaris)

N.B.: Het jaarverslag is 1 week van tevoren
verkrijgbaar via het secretariaat. Telefoon: 0653773374.
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HOOFDSTUK 1 NOTULEN 100ste ALG. LEDENVERGADERING (07-04-2014)
1. OPENING
De plaatsvervangend voorzitter Piet van der Leek opent deze vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Piet deelt mee dat de ereleden persoonlijk een uitnodiging hebben gehad en dat deze vergadering via
sociaal media en onze wedsite kenbaar is gemaakt aan onze leden.
Kees vd Bunte, Bianca Hazeleger, Manon Riedeman, Ed Hilbrink, H.R. van Isselmuden en Aleid
Hekstra hebben zich afgemeld bij het bestuur.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. VASTSTELLEN AGENDA
Er zijn verder geen extra agendapunten.
4. GOEDKEUREN NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING D.D. 08.4.2013
Piet stelt voor dat iedereen maximaal 10 minuten inleestijd krijgt om de notulen en het verslag 2013
door te nemen.
De notulen worden per bladzijde doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen van de
99ste ledenvergadering worden goedgekeurd.
5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE + BENOEMING NIEUWE
KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrole is gedaan door A. Hekstra en M. van Hoof. Beiden zijn helaas niet aanwezig. Zij
hebben het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid (zie pagina 21 van het
verslag 2013)
Jaco bedankt de commissie voor hun inzet, moeite en tijd evenals Hans Koster voor het helpen bij het
vaststellen van de cijfers.
De nieuwe kascontrolecommissie kan nog niet helemaal benoemd worden. Margreet van Hoof zal
ook volgend jaar opnieuw plaatsnemen hierbij dient nog een nieuw commissielid gezocht te worden.
Mocht iemand interesse hebben dan kan hij of zij zich melden bij het bestuur.
6. VASTSTELLEN VERSLAG 2013 SECRETARIS
Dit betreft pagina 7,8,9,10 en 11 van het jaarverslag 2013
Voor het eerst zijn er foto’s verwerkt in het verslag. Het verslag is aanzienlijk langer, dit komt vooral
door de verslaglegging over 100 jaar Sparta.
Er zijn verder geen op of aanmerkingen
7. RESULTAAT 2013 EN VASTSTELLEN VERSLAG 2013 PENNINGMEESTER
De gegevens staan vermeld op pagina 18,19 en 20 van het jaarverslag 2013. Jaco geeft toelichting op
resultaat over 2013 en de begroting over 2014.
In 2013 is het aantal leden toegenomen zonder dat dit geleid heeft tot extra kosten. De extra leden
zijn ondergebracht in de bestaande groepen. De bondscontributie is hoger dan begroot door deze
extra leden.
Kosten en inkomsten TCG zijn neutraal.
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Positief saldo is overgeheveld naar materiaalfonds aangezien de verwachting is dat we via de
gemeente steeds minder subsidie gaan krijgen en we steeds meer kosten zelf moeten gaan betalen.
Inmiddels zijn ook wij helemaal over naar IBAN nummers, dit heeft behoorlijk veel extra werk
opgeleverd voor Jaco, maar gelukkig loopt het nu helemaal goed.
Het jubileumjaar is positief afgesloten. Het positieve saldo van 1.000 euro is overgeheveld de post
reservering jubileumfonds.
Per 1 januari 2015 zal er geen contributieverhoging plaatsvinden.
Het verslag wordt goedgekeurd door de leden.
Hans Koster heeft medio 2013 aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor Sparta.
Hans heeft vanaf het jaar 2000 meerdere functies gehad binnen Sparta, eerst als penningmeester later
ook de ledenadministratie en de laatste jaren als ondersteuning voor de financiële administratie.
Het bestuur bedankt Hans Koster voor al zijn hulp, tijd en overhandigd hem een bos bloemen en
dinercheque van de Dorpskamer. Hans bedankt voor de samenwerking en wenst Sparta het beste voor
de toekomst.
De werkzaamheden die Hans voornamelijk deed worden overgenomen door een geautomatiseerd
systeem waardoor er geen vervanging wordt gezocht voor Hans.
8. VASTSTELLEN BEGROTING 2014
Jaco geeft aan dat bij de begroting voor 2014 het jaar 2013 is gevolgd, aangezien er geen
bijzonderheden worden verwacht.
Begroting 2014 wordt goedgekeurd door de leden.
9. VASTSTELLEN AFDELINGSVERSLAGEN
Dit betreft pagina 22 tot en met 29. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen en Piet bedankt een ieder
voor zijn of haar inbreng.
De afdelingsverslagen worden goedgekeurd.
10. COMMISSIE LOCATIE BELEID
Esther geeft aan dat voor de gemeente Ermelo de Balverszaal en Calluna inmiddels zijn
afgeschreven. Het plan van de gemeente Ermelo is om Calluna te gaan her/verbouwen.
Edith, Jiska en Rene zijn toegetreden in de commissie locatiebeleid om ervoor te zorgen dat het geld
dat de afgelopen jaren hiervoor is gereserveerd ook juist wordt besteed door de beslissende politieke
partijen.
Deze commissie inventariseert waar de verschillende afdelingen behoeften aan hebben en zal dit
verder uitwerken in een plan. Dit plan zal worden aangeboden aan de gemeente Ermelo. Zaak is om
onze wensen en eisen duidelijk te blijven maken zodat we niet vergeten worden als vereniging.
De raadsleden zullen ook uitgenodigd worden in de Balverszaal zodat zij zelf kunnen ervaren waar
wij als vereniging tegen aanlopen.
11. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Alice merkt op dat de hygiëne en veiligheid in de Balverszaal ver te zoeken zijn. Het is erg smerig en
onhygiënisch. Dit wordt bevestigd door diverse andere personen binnen de vergadering.
Besloten wordt dat er een onafhankelijk hygiëne onderzoek gaat komen zodat wij de feiten uit het
rapport kunnen overhandigen aan de gemeente. Aktie Jaco en Esther.
Tijdens wedstrijden is de stoppenkast niet toegankelijk en moet er bij problemen gebeld worden met
Calluna, hetgeen erg omslachtig is. De vraag is of er een extra sleutel is voor de stoppenkast. Piet
gaat hier achteraan en zorgt dat voor de wedstrijd van aanstaande zaterdag in de Balverszaal er in
ieder geval toegang tot de stoppenkast is. Voorstel is om een extra sleutel op te hangen in Calluna
Aktie Piet
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Op 1 sponsor na, hebben alle sponsoren aan hun verplichtingen voor 100 jaar Sparta voldaan.
Bertha bedankt iedereen voor de leuke verrassing in verband met haar jubileum. Ze heeft hier erg van
genoten en was aangenaam verrast.
Bertha geeft tevens aan dat het ringenstelsel niet functioneert en gevaarlijk is. Verzocht wordt dat
iedere leiding kijkt of materiaal onveilig is en dit deze week doorgeeft aan Esther. Ook hier zal een
deskundig onderzoek voor gaan plaatsvinden aangezien wij als vereniging de verantwoording hebben
voor onze leden. Na ontvangst van de opgave zal er een onafhankelijk onderzoek geregeld worden.
Aktie Jaco en Piet
Suzan merkt op dat ze de samenwerking van het afgelopen jaar tijdens 100 jaar Sparta met de leiding
onderling erg prettig vond en de meerwaarde van het gezamenlijk organiseren graag terug zou willen
zien tijdens andere evenementen.
20 september 2014 vindt Stuif ’s in plaats. In eerste instantie is Calluna hiervoor gereserveerd. Suzan
stelt voor om toch te kiezen voor de Balverszaal en het concept aan te passen. Piet gaat navragen of
de Balverszaal op genoemde datum nog beschikbaar is. Aktie Piet
14. SLUITING
Piet bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.
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2.

VERSLAG SECRETARIS 2014

2.1 ORGANISATIE
Het bestuur van G.V. Sparta Ermelo (opgericht 25.11.1913) bestond in 2014 uit:
Vacant
voorzitter
Dhr. J. Cornelissen
penningmeester
Mw. E. den Herder
secretaris en coördinator Trampoline
Dhr. P. van der Leek
algemeen bestuurslid en
ledenadministratie
Mevr. M. Riedeman
algemeen bestuurslid en coördinator Dans
Coördinatoren:
Mevr. Ditte Spek
coördinator afdeling Freerunnen
Mevr. A. Hekstra
coördinator afdeling Turnen
Mevr. E. den Herder
coördinator afdeling Trampoline
Mevr. M. Riedeman
coördinator afdeling Dans
Vacant
coördinator afdeling Vitaal 50+
Secretariaat:
Mevr. E. den Herder / Mevr. H. Veldkamp
Ledenadministratie:
Dhr. P. van der Leek
Website/pers:
Mevr. M. Riedeman (dans en vereniging breed)
Mevr. E. Koppe (turnen)
Mevr. K. Stoel (freerunnen)
Mevrouw J.van den Brink (trampoline)
Leidinggevenden:
De vereniging bestaat uit 5 afdelingen met de mogelijkheden voor zowel recreatie- als wedstrijdsport.
Aerobic
Mevr. J. Hamstra
Vitaal 50+ en Trimmen
Dhr. G. Weyenberg
Mevr. N. Kruger
Mej. N. Meijler
Mevr. A. van de Kamp
Gymnastiek
Mevr. B. Hoeve-Smit
Mevrouw I. Ruis
Mevr. C. Lubbersen
Mevrouw S. Rakhorst
Mevr. M. van de Broek
Freerunnen
Dhr. R. Loedeman
Dans
Mevr. B. Hazeleger
Mevr S. Guliker-Kuijpers
Mevr. M. den Uijl-van den Brink
Mevr. L. van ‘t Zand
Mevr. J. Hoeve-van ’t Spijker
Mevr. M. Riedeman
Mevr. I. Offenberg
Mevr. L.Stroosma
Trampoline
Mevr. A. Linthuis
Dhr. R. Linthuis
Mevr. A. van der Veen
Mevr. W. van de Kamp
Accommodaties
Wethouder Balverszaal
Sporthal Calluna
Gymzaal Groevenbeek
Sporthal Triade
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2.2 ONDERSCHEIDEN LEDEN
Verenigingsonderscheidingen:
Ere Voorzitter:
Ere Lid:

Gouden speld van Verdienste:
Leden van Verdienste:

Leden voor het leven:
Sportman/vrouw van de
vereniging:

Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mej.
Mevr.
Mej.
Mej.
Dhr.
Mej.
Dhr.
Mej.
Mej.
Mevr.

W.
M.J. v.d.
N. v.d.
M.
J. de
E.
H.R.van
W.
H. van
F.
P.J.
C.R. v.d.
C. van
A.
M.

H.R.
M. v.d.
H.
E.
C.
B.

Roelofs
Weerdt
Geest (overleden)
Koerten -van Diermen
Ruiter
Hilbrink
Isselmuden
Roelofs
Diermen
Nieboer
IJzebaart (overleden)
Heuvel
Tuyl
Schraal (overleden)

1999

Suzanne Derksen
Jansen
Monique Pierlot
Annette Steenbruggen
van Isselmuden
Leek
Wallagh (overleden)
Kars
Lubbersen
Hoeve-Smit

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1999
1999
1991

1991
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Bondsonderscheidingen:
Erespeld:

Gouden speld v. verdienste:

Zilveren speld v. verdienste:

Bronzen speld v. verdienste:
Diploma van verdienste:
Speld 50 jaar trouw lid:

Dhr.
Dhr.
Dhr.

W.
Roelofs
C.R. v.d. Heuvel
E. Hilbrink

1988
1991

Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mej.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr
Mevr.

C.R. v.d.
M.
J. de
P.J.
F.H.G.M.
E.
M.J. v.d.
C. van
H. van
W.
C.R. v.d.
A.
H.R. van
N. v.d.
N. v.d.
A.
M.

1987

Heuvel
Koerten- van Diermen
Ruiter
IJzebaart (overleden)
Kersten
Hilbrink
Weerdt
Tuyl
Diermen
Roelofs
Heuvel
Kosters
Isselmuden
Geest (overleden)
Geest (overleden)
Jansen
Jansen

1992
2002

1996
2001

Speld 25 jaar trouw lid:

Mevr. A.
Mevr. A.
Mevr. J. van
Mevr. M.
Mevr. A.
Mevr. G. v.d.
Mevr. A.
Dhr. L. van
Mevr. A.
Mevr. H.
Mevr. J.
Mevr. S.
Mevr. B.
Mevr. B.

Schraal (overleden)
Bos
1988
Diest (overleden)
1988
Jansen
1988
Nijhof
1988
Vlis
1988
Tange-Steenbruggen 1996
Herk
2003
Pul-v. Nieuwenhuizen 2003
Siderius
2003
van Dienst (overleden)
Guliker-Kuijpers
2012
Hazeleger
2012
Hoeve – Smit
2013

Internationale onderscheidingen FIG
(Gymnaste de class du monde)

Mevr. N.

Kruger

Dhr.
Dhr.

IJzebaart (overleden)
IJzebaart (overleden)

Bonds Regio-onderscheiding:
Erelid Regio Randmeren:
Erelid Regio Utrecht:

P.J.
P.J.

1987
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2.3 BESTUURLIJK
Afgelopen jaar hebben we gemiddeld om de drie maanden vergaderd. Tussentijds vindt overleg
plaats via de telefoon en email.
Vacature Voorzitter en Coördinator afdeling Vitaal 50+
GV Sparta Ermelo is nog altijd op zoek naar een enthousiaste Voorzitter en Coördinator voor de
afdeling Vitaal 50+. Wil jij je ook inzetten voor de club? Heb je vragen? Bel vrijblijvend naar
Esther den Herder tel. 06-53773374 of Piet van der Leek 06-14552772.
Samenwerking met Olympia Harderwijk en Lelystad
In 2014 is de trampoline die aan Gymnastiek vereniging Lelystad werd verhuurd aan hen verkocht.
Ook aan Olympia Harderwijk is een voorstel tot (ver)koop gedaan. Zij komen hier nog op terug.
Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo
Sparta begeleid elk jaar diverse stagiaires van Landstede Sport en Bewegen. Bij de start van het
sportseizoen 2014 hebben twee stagiaires die al in 2013 stage liepen hun stage vervolgd voor een
tweede seizoen. Daarnaast is 1 van de stagiaires bij Sparta in dienst gekomen als leidinggevende voor
de afdeling dans.
Locatiecommissie
Al jaren heeft Sparta een lobby bij onder andere gemeente als het de binnensport locaties van Ermelo
betreft. Aangezien de binnensport locaties op de politieke agenda voor de aankomende jaren staan is
in 2014 een locatie commissie opgericht. Deze heeft de totale wensen en benodigdheden voor Sparta
op papier gezet, zich bij politieke partijen gepresenteerd en houdt de politieke agenda strak in de
gaten. Zij laten van Sparta horen zodra dat noodzakelijk is. De locatie commissie zet haar activiteiten
voort. Daarnaast zal ook het bestuur de aankomende jaren haar bijzondere aandacht voor deze
ontwikkelingen handhaven.
Professionalisering en veiligheid: VOG
G.v. Sparta neemt de veiligheid van haar leden serieus. Uit het oogpunt van professionalisering en
een veilig sport klimaat is in 2014 voor alle trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het
bestuur van G.v. Sparta Ermelo een VOG (Verklaring Omtrent Goed Gedrag) aangevraagd en
verkregen. In de toekomst zal ook voor alle nieuwe trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en
bestuursleden een VOG worden aangevraagd.
Aftreden bestuursleden/ (her)kiezen bestuursleden
In het kader van professionalisering is door het bestuur een schema van aftredende bestuursleden en
te (her)kiezen bestuursleden opgesteld. In navolging van de statuten treedt een bestuurslid om de
twee jaar af. Het aftredende bestuurslid is gelijk herkiesbaar. Aangezien bij Sparta de afgelopen jaren
niet met een rooster is gewerkt is door het bestuur voor dit moment gekozen dat de twee langst
zittende bestuursleden van het huidige bestuur in 2015 aftreden en gelijk herkozen kunnen worden.
Het rooster ziet er voor de komende twee jaar dan als volgt uit:
2015
2016

Aftreden bestuursleden / te (her)kiezen bestuursleden G.v. Sparta Ermelo
Piet van der Leek
Plv Voorzitter en ledenadministratie
Esther den Herder
Secretaris
Mirjam Riedeman
Algemeen bestuurslid
Jaco Cornellissen
Penningmeester
9
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Een bestuurslid kan altijd zelf ontslag nemen, mist schriftelijk en met een opzegtermijn van 3
maanden. Het aftreden en (her)kiezen van bestuursleden komt tijdens de Algemene ledenvergadering
van 2015 als punt 4 op de agenda aan de orde.
Na het drukke jubileumjaar 2013 was 2014 een normaal sportjaar. Met wedstrijden, deomgyada’s,
demo’s, optredens, sportief en recreatief mooie prestaties. Deze komen in de afdelingsverslagen,
evenementen, acties en in het kopje noemenswaardig nieuws terug.
Piet van der Leek
Jaco Cornelissen
Esther den Herder
Mirjam Riedeman
Ditte Spek
Aleid Hekstra
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3. WEBSITE, FACEBOOK, EVENEMENTEN, ACTIES en
NOEMENSEAARDIG NIEUWS
Website en Facebook
De samenwerking voor onderhoud aan de website met Haageninternet verloopt naar wens.
Vanja Keus is m.i.v. de zomervakantie 2014 gestopt als coördinator van de website en facebookpagina van Sparta. Manon Riedeman heeft dit van Vanja overgenomen.
Aanmeldingen voor proeflessen, nieuwe leden en deelname aan activiteiten kunnen via de website
verlopen. Manon heeft hier formulieren voor gemaakt.
Binnen de groep mensen die met de website werken bestaat de wens om binnen afzienbare tijd een
nieuwe lay-out aan de website te geven om de vindbaarheid van de website op internet te verbeteren.
De facebook-pagina van G.V. Sparta Ermelo (www.facebook.com/SpartaErmelo) heeft meer dan 280
likes. Diverse afdelingen hebben een eigen pagina op Facebook.

EVENEMENTEN EN ACTIES
Grote Clubactie
In 2014 heeft G.V. Sparta Ermelo meegedaan aan de Grote Clubactie. Binnen de afdelingen is actief
deelgenomen. Begin september 2014 kregen de leden van de afdelingen Freerunnen, Turnen,
Trampolinespringen en Dans een verkoopboekje uitgereikt om loten voor de Grote Clubactie te
verkopen. De leden ontvingen per 10 verkochte loten 1 schepsnoepbon die zij bij de Jamin Ermelo
konden inleveren.
Ook dit jaar werd er goed verkocht, er was gekozen om zowel loten via eenmalige machtiging als
loten via contante verkoop te verkopen. Het resultaat van de verkopen was iets minder dan vorig jaar.
Totaal zijn er 1.422 loten verkocht, vorig jaar was het aantal verkochte loten 1.556.
De (bruto) opbrengst van de Grote Clubactie 2014 was € 3.351,78 en kwam, na aftrek van kosten
zoals incassokosten en aanschaf schepsnoepbonnen, uit op € 2.985,82.
De opbrengst is als volgt verdeeld:
Turnen
€ 513,57
Trampolinespringen € 803,19
Freerunning
€
47,23
Dans
€ 1.201,39
Clubkas
€ 420,44
De bedragen worden per afdeling voor leuke activiteiten ingezet.
De leden met de meeste verkochte loten zijn:
Ide Althof
30 loten
afd. Trampolinespringen
Lois Hagen
30 loten
afd. Trampolinespringen
Anna van de Beek
29 loten
afd. Dans
Deze leden hebben van Sparta een leuke attentie ontvangen.
Dit jaar was er een evaluatieavond in Amersfoort. Hier won Sparta € 75,= tijdens de afsluitende
verloting.
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Sparta Sinterklaasfeest 2014
Na de nodige voorbereidingen namen zo’n 100 kinderen in de leeftijd tot 10
jaar op woensdag 26 november deel aan het Sparta-Sinterklaasfeest in de
Balverszaal.
Het feest duurde van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens het feest werd geholpen
door leiding, ouders en leden. Er waren 4 activiteiten in de gymzaal
opgebouwd. De kinderen waren over 4 groepjes verdeeld en gingen in een
uur tijd alle onderdelen langs. Iets na 15.00 uur kregen de kinderen allemaal
iets te drinken en wat lekkers.
Tegen 15.15 uur kwamen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten de zaal in.
De kinderen mochten Sinterklaas een dansje laten zien, een liedje voor hem
zingen, enz. De kinderen kregen na afloop van het feest nog een
kleinigheidje mee naar huis.
Boni Jeugdsponsoractie
In de weken 40 t/m 48 organiseerde de Boni de
Sponsorjeugdactie. Jeugdleden van de 8 geselecteerde
verenigingen konden via het verzamelen van sponsormunten, die
werden verstrekt per € 10,00 boodschappen, een bedrag voor de
vereniging verdienen. Coördinatoren voor deze actie Bianca
Hazeleger en Jolanda Schuur hadden alle afdelingen
gemobiliseerd. En hoe!! De Dansafdeling deed mee met
verschillende dansen, Turnafdeling liet wat geweldige turn
move’s lieten zien en zijn hard aan de slag gegaan om zoveel
mogelijk munten in te zamelen. Ook de Trampoline meiden
gingen er met geweldig enthousiasme tegen aan. En niet te
vergeten: ook de moeders en vader van deze meiden hebben zich
enorm ingezet. De afdeling Freerunnen wist van geen ophouden. Toen we om 17.00 uur met de
afdeling Freerunnen afsloten zat onze koker dan ook helemaal vol!! GV Sparta Ermelo behaalde in
deze actie binnen Ermelo een tweede plaats en verdiende met deze actie € 887,= voor de jeugd.
De Boni, Bianca en Jolanda en verder iedereen enorm BEDANKT voor jullie inzet en het schenken
van muntjes!
Opbrengt Boni actie 2013: organisatie van Stuif ’s In bij Sparta 2014.
In 2013 deed Sparta ook mee met de Boni actie. Met de opbrengst
van dat jaar hebben we op zaterdag 20 september 2014 Stuif’s In bij
Sparta kunnen organiseren. Een speldag voor alle basisschool
leerlingen om kennis te maken met de gymnastieksport.
Lekker springen op grote trampolines en de airtrackbaan, kennis
maken met de turnen en een dans aanleren! Verdeeld over drie
leeftijdsblokken konden kinderen samen dansen, turnen en
trampoline springen.
De dag was een enorm succes en heeft veel enthousiasme bij de
kinderen opgeleverd. De weken erna mocht Sparta veel nieuwe
kinderen ontvangen bij de diverse lessen van trampolinespringen,
dans en turen.
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Vriendenloterij
Op woensdag 21 mei heeft een belteam bestaande uit 5 dames de leden van GV Sparta Ermelo de
leden van Sparta gebeld om te vragen of zij mee wilden spelen in de Vriendenloterij en daarmee
Sparta te steunen. De helft van de inleg van ieder verkocht lot komt ten goede van Sparta. In totaal
wisten de dames 32 loten te verkopen. Een aantal loten zijn ook weer opgezegd. Eind december
waren er nog 18 loten actief voor Sparta. In 2014 heeft deze actie bijna € 950,= opgeleverd. Om
mensen opnieuw te motiveren om mee te spelen kunnen we in 2015 een nieuwe belactie houden.

3.3. NOEMENSWAARDIG NIEUWS
Nieuw bij Sparta: Dans Fit en Peuterdansles:
DansFit: de afdeling Dans van Sparta Ermelo is per 11 september een nieuwe dansgroep, DansFit
gestart. De DansFitgroep is bedoeld voor 30-plussers die lekker een uur dansend met hun lichaam
willen bezig zijn. Danservaring is niet nodig. Deze groep doet niet mee met shows of andere
demonstraties. Ze werken aan de verschillende stijlen binnen de jazz-dans en bouwen aan een goede
conditie.
Peuterdansles: ook nieuw bij dans is de Peuterdansles. Deze is in september gestart en wordt gegeven
op vrijdagmiddag in de Triade van 16.00 tot 16.45 uur. Het groepje deelnemende peuters is nu nog
klein, maar groeit en er komen regelmatig peuters voor een proefles.
Jeannette Hamstra ontvangt ere-speld
Maandagmorgen werd Jeannette na haar les verrast door de
bestuursleden Piet van der Leek en Esther den Herder. Haar werd
de ere-speld van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
overhandigd. Jeannette Hamstra was compleet verrast, toen ze in
het restaurant van sporthal Triade werd opgewacht door de
bestuursleden van de gymnastiekvereniging. Behalve de ere-speld
kreeg zij ook diverse cadeaus van Sparta en de dames van haar
aerobicsclub. Daarna genoot het gezelschap van de koffie/thee en
gebak. Niet vergeten Door alle activiteiten rond de
jubileumviering van Sparta in 2013 was de huldiging van
Jeannette Hamstra uitgesteld, maar niet vergeten, aldus Piet van
der Leek. Hij prees de trainster, die in 1987 al haar eerste lessen
gaf bij Sparta, voor de vele jaren trouwe dienst.

Carrière Brenda Wagensveld met GOUD afgesloten, 30 juni 2014
Het was groot feest op de internationale Forza-Cup in Goes. Een
groot 2-jaarlijks evenement op het gebied van trampolinespringen,
tumbling en dubbel minitrampspringen. Dit jaar trok het toernooi
veel springers uit Nederland, België en Frankrijk. 27 Spartaspringers deden per categorie een gooi naar een finaleplek. Brenda
begon op bijna 9 jarige leeftijd aan trampoline springen bij het
trainersduo René en Alice Linthuis. Ze heeft meegedaan aan NK’s,
WK’s en vele andere internationale wedstrijden. Ze is nu 24 jaar en
vond het tijd haar carrière af te ronden. Dat heeft ze op een overweldigende manier gedaan. 2x brons
en 1x zilver op de Ostsee pokal in Duitsland. Daarna 2x brons op het NK in Ahoy en in Goes het
hoogst haalbare binnen gehaald. Een prachtige Gouden afsluiting van een Gouden carrière. Brenda
gaat haar aandacht richten op haar werk carrière en Wall jumping. Daarnaast gaat ze in 2015 met de
Nederlandse delegatie naar de Wereld Gymnaestrada in Helsinki, Finland.
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4. FINANCIEEL VERSLAG
4.1 TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG 2014
Resultaat 2014
Het positieve saldo 2014 is aangewend om de reserve eigen accommodatie te doteren (rente), een
dotatie te doen aan het jubileumfonds en om het materiaalfonds aan te vullen. Het restant zal worden
toegevoegd aan de algemene reserve.
De inkomsten zijn hoger dan begroot, hier is het effect zichtbaar van de toename van leden in 2014.
De in het jubileumjaar ingezette stijgende trend, de nieuw ontwikkelde lessen en de ledenwerfactiviteiten die zijn georganiseerd hebben tot een stijging van het aantal leden met 17,7% geleid.
Per ultimo jaar zijn de ledenaantallen als volgt:
2014
217
48

2013
194
30

Meisjes 12 t/m 18 jaar

76

66

Jongens 12 t/m 18 jaar

31

26

Dames 19 t/m 49 jaar

103

86

Heren 19 t/m 49 jaar

14

8

101

91

8

7

598

508

Meisjes t/m 11 jaar
Jongens t/m 11 jaar

Dames 50 jaar en ouder
Heren 50 jaar en ouder

Hoewel het aantal leden is toegenomen heeft dit niet geleid tot hoge extra kosten voor
leidinggevenden en zaalhuur. Grotendeels doordat de nieuwe leden in bestaande groepen zijn
ondergebracht. De bondscontributie ligt als gevolg van het groeiende ledenaantal wel boven
begroting. In 2015 zal naar verwachting een stijging van de leidingkosten optreden vanwege toename
van het aantal lesgroepen.
Wel zijn de bestuurs- en apparaatkosten en de onderhoudskosten hoger dan begroot. Als gevolg van
de groei is geïnvesteerd in professionele ondersteunende software. Door te investeren in onderhoud is
op een verantwoorde manier de technische levensduur van bestaande materialen verlengd.
De inkomsten per afdeling uit de Grote Clubactie en de opbrengst van de Boni sponsoractie zijn
opgenomen op de balans, aangezien hier in 2015 uitgaven tegenover zullen staan.
Voorgesteld wordt om de contributie per 1 april 2015 met 2,6 % te verhogen. Dit om de stijging van
de bondscontributie en de stijging van de leidingkosten op te kunnen vangen. Tevens is de
verwachting dat de kosten voor het (bij)scholen van leidinggevenden structureel hoger zullen zijn
vanwege de beleidskeuze professionele trainers goed op te leiden en goed opgeleid houden.
Het bestuur handhaaft de verwachting dat er de komende jaren minder subsidie beschikbaar zal zijn
en dat de vereniging als gevolg daarvan meer zelf zal moeten bekostigen. Om die reden wordt het
apparatuur en materiaalfonds structureel verstevigd.
Vanaf 1 juli 2013 wordt voor nieuwe leden alleen nog met kwartaalincasso gewerkt. Incasso’s vinden
plaats op de 4e dag van de 1e maand van het kwartaal. . Indien er meer dan 2 incassopogingen nodig
zijn om de incasso te innen worden 5 euro administratiekosten in rekening gebracht (de bank brengt
hiervoor ook kosten aan de vereniging in rekening).

14

Jaarverslag G.V. Sparta 2014

15

Jaarverslag G.V. Sparta 2014

5. TECHNISCHE COMMISSIES
5.1 VERSLAG AFDELING OUDER & KIND GYM/ KLEUTERGYM/ GYMNASTIEK /
TURNEN
Leidinggevenden bij gym/turnen in 2014:
Bertha Hoeve-Smit: ouder & kind gym, jongens turnen, recreatie donderdag, selectie dinsdagmiddag
Claudia Lubbersen: selectie dinsdag- en donderdagavond
Sandra Rakhort:
selectie dinsdagmiddag
Irene Ruis:
recreatie donderdag. Heeft in 2014 haar KSS-3 opleiding afgerond.
Marah v.d. Broek:
peuter- en kleutergym op zaterdagmorgen
Overige betrokkenen turnafdeling in 2014:
assistenen
Stefanie v.d. Laan (stagair Landstede) en Lisa
juryleden:
Diane Kersten (cursus), Ditte Spek (bijscholing), Aleid Hekstra (TD2)
website:
Ellen Koppe (met ondersteuning van Lioba van Diest)
coordinator: Aleid Hekstra
ZOKA-kampen: Aleid Hekstra
Wedstrijden in 2014:
Dit wedstrijdseizoen is bij Dames Turnen deelgenomen aan:
- de 3e, 4e, 5e en 6e divisie wedstrijden
- de pre-instap wedstijden
- de toestelkampioenschappen.
3e divisie

4e divisie

5e divisie:

6e divisie:
pre-instap:
toestelkamp:

Sabine Koppe is dit jaar uitgekomen in de 3e divisie.. Sabine heeft zich via 3 plaatsingswedstrijden weten te plaatsen voor de regio-, de districts- , en ook de nationale halve finale.
Een bijzonder goede prestatie van deze senior turnster.
Er zijn 11 turnsters uitgekomen in de 4e divisie verdeeld over 4 verschillende
leeftijdscategorieën. Tien van de turnsters kwamen dit jaar voor het eerst op dit niveau uit.
Voor Julie Oomen was er een zilveren plak.
Er zijn 6 turnsters uitgekomen in de 5e divisie in 2 verschillende leeftijdscategorieën.
In deze divisie wist Lisanne Kroon met een zilveren medaille thuis te komen. Twee turnsters
hebben zich geplaatst voor de regiofinale.
Er zijn 10 turnsters uitgekomen in de 6e divisie. Ook hier een zilveren medaille, en wel voor
Emma Kersten.
Er hebben 6 turnsters meegedaan aan twee (pre)pre-instap wedstrijden. Juliet Alkema heeft
beide wedstrijden een medaille gehaald (goud, brons).
Vier turnster hebben meegedaan aan de toestelkampioenschappen. Op de brug wist Nathalie
Bakker een zilveren medaille te halen en Sandra Rakhorst een bronzen.

Bij Turnen Dames heeft de Turnafdeling ook dit jaar weer een thuiswedstrijd in Calluna georganiseerd op 22
maart. Zowel ouders als trainster hebben hierbij stevig de handen uit de mouwen gestoken. Maar vooral
dankzij de geweldige ondersteuning door transportbedrijf St. van den Brink en verhuisbedrijf van Beek is het
gelukt om voor deze wedstrijd de turntoestellen tussen de Balverszaal en Calluna te transporteren. Er
hebben circa 200 turnsters uit de 6e divisie deelgenomen aan deze wedstrijd waaronder 10 van Sparta.
Twee jonge talentvolle turnsters uit de selectie zijn aan het eind van turnseizoen 2013-2014 op nationaal
niveau gaan rondkijken. Juliet Alkema traint meerdere dagen per week bij Topturncentrum BosanTon in
Almelo en samen met Lieke de With heeft ze zich weten te plaatsen voor de Districtsselectie Oost. Komend
wedstrijdseizoen zullen ze uit gaan komen op nationaal niveau in de 1e (Juliet) en 2e (Lieke) divisie.
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Bij Turnen Heren hebben 4 turners aan wedstrijden meegedaan dit seizoen, waaronder 3 pupillen (Jos van
Wijk, Gido Blom en Samuel Kalkman) en 1 instapper (Finn Jens). In de eerst wedstrijd wist Finn Jens meteen
een bronzen medaille te veroveren. De 3 pupillen hebben goede resultaten neergezet met een 7e, 9e en 10e
plaats bij de halve finale. Finn Jens heeft zich weten te plaatsen voor de districtsfinale, waar hij met een 4e
plaats een prachtige prestatie heeft weten neer te zetten. Van Finn is een unieke mini documentaire
gemaakt door Esmee Bongers, 3de jaars student Saxion Hogeschool Enschede, getiteld “Turn ster”.
Beweegdiploma
Geïnspireerd door een informatieavond over het “Beweegdiploma” hebben 4 trainsters van de turnafdeling
(Bertha, Claudia, Irene en Marah) vlak voor de zomervakantie de bijscholing voor het beweegdiploma
gedaan. Het beweegdiploma is bestemd voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Goed leren bewegen is heel
belangrijk voor de motorische ontwikkeling van een kind. Op 27 november 2014 is onze aanvraag voor het
keurmerk Beweegdiploma goedgekeurd door de KNGU. Het bordje met het keurmerk logo zal begin 2015 in
de Balverszaal worden opgehangen. Nijntje (van Dick Bruna) is de ambassadeur van het beweegdiploma en
heeft een prominente plek bij alle communicatie over het beweegdiploma. Irene Ruis heeft er veel energie
gestopt om het beweegdiploma onder de aandacht te brengen bij de gemeente Ermelo. En met succes, want
begin 2015 hopen we met cursussen beweegdiploma vanuit de vereniging te starten. Daarnaast is een
samenwerking met het lokale initiatief JOGG (jongeren op gezond gewicht), een basisschool (De Arendhorst)
en een peutersopvang (Beertje Puk) in Ermelo-West opgestart om vanaf begin 2015 met cursussen
beweegdiploma tijdens schooltijd te kunnen gaan starten.
Website
Ellen Koppe zorgt ervoor dat al het nieuws over de turnafdeling zo snel als mogelijk op een aantrekkelijke
manier op de website geplaatst wordt. Het lezen van de nieuwsberichten is meer dan de moeite waard.
Irene Ruis behaalt C-licentie
Op 30 november heeft Irene Ruis het diploma Gymnastiek Leider 3 gehaald. Irene heeft deze opleiding met
vlag en wimpel binnen een jaar afgerond. Een geweldige prestatie. Voor het examen moest Irene met 6
turnsters van Sparta naar Breukelen gaan. Gelukkig was er voldoende support door de ouders om te helpen
regelen dat dit allemaal op prettige wijze verliep. Met Irene erbij heeft de turnafdeling nu 4 trainsters met
geldige C-licentie (Bertha, Claudia, Sandra en Irene).
Extra trainingen in schoolvakanties
Op initiatief van Sandra Rakhorst zijn zowel in de herfst- als in de kerstvakantie extra trainingen voor de
turnselectie (dames en heren) georganiseerd. Op deze wijze kan Sandra de kennis en ervaring die zij opdoet
bij de top-trainingen van de 1e en 2e divisie turnsters ook overbrengen en toepassen voor de totale
turnselectie. Op deze manier maakt de hele selectie een sprong voorwaarts.
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5.2 VERSLAG AFDELING DANS
Leidinggevenden dansafdeling in 2013:
Bianca Hazeleger
Jolien Hoeve-van ‘t Spijker
Marieke den Uijl-van den Brink
Lisa Stroosma
Suzan Guliker-Kuijpers
Manon Riedeman
Lianne van ’t Zand
Ilse Offenberg
Danscoördinator: Mirjam Riedeman.
Deelname aan optredens/shows/wedstrijden:
Wedstrijden:
Voorrondes NK:
Op 29 maart dansten de B-selectie en de Swing Inn tijdens de voorronde in Putten. De B-selectie
werd 2e en de Swing Inn 1e.
Op 15 maart danste de Jeugdselectie op de voorronde in Hellendoorn. Daar behaalden zij helaas
geen prijs.
Dance2demo’s:
Op 10 mei werd in Deventer een Dance2demo georganiseerd door de KNGU. Tijdens deze dag
dansten de recr. 10-12 jaar, recreatie 12 t/m 16 jaar, de Jeugdselectie, DéMOdern, Damesrecreatie
en de B-selectie.
Op 12 april werd in Kampen een Dance2demo georganiseerd door de KNGU. Tijdens deze dag
dansten de recr. 4 t.m 6 jaar, recr. 6 t/m 8 jaar en de recr. 7 t/m 9 jaar.
Dansdag Putten:
Tijdens de dansdag in Putten, georganiseerd door GV Orion op 24 mei, dansten in de ochtend: de
recr. 4 t/m 6 jaar en de recr. 6 t/m 8 jaar. ’s Middags dansten de recr. 7 t/m 9 jaar, recr. 10 t/m 12
jaar, recr. 12+ en de Jeugdselectie. ’s Avonds dansten de Jeugdselectie, DéMOdern, damesrecreatie,
B-selectie en de Swing Inn.
Optredens:
- Op donderdag 3 april hebben een aantal dansgroepen mee gedaan aan een optreden van
Showband Doe Maar in het Keerpunt op ’s Heeren Loo.
- Op 21 juni dansten tijdens Fete de la Musique de recr. 4 t/m 6 jaar, recr. 7 t/m 9 jaar, recr.
10 t/m 12 jaar, recr. 12 t/m 16 jaar en de Jeugdselectie ter hoogte van de T-splitsing Dirk
Staalweg/Stationsstraat.
- Op 28 juni werden er twee eindshows gehouden in theater de Dialoog. Beide shows werden
goed bezocht en de tweede show was zelfs uitverkocht! Aan de eindshow deden alle
dansgroepen mee.
- Op woensdag 3 september lieten 4 groepe een dans tijdens het jaarlijks terugkerende
Zomerfeest op ’s Heeren Loo zien.
- Op 3 oktober dansten de B-selectie, DéMOdern en de damesrecreatie in Huizen bij TPdance.
- Op 11 oktober mochten de kleuters, recr. 7-9 jaar, recr. 9-11 jaar, recr. 11-13 jaar en de
Jeugdselectie de Kinderboekenweek feestelijk afsluiten in de Bibliotheek van Ermelo.
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-

-

-

Tijdens de intocht van Sinterklaas op zaterdag 15 november lieten de recr. 9-11 jaar
Jeugdselectie en Tienerselectie bij Molen de Koe een paar dansen aan Sint en zijn Pieten
zien.
Optocht Sinterklaas:
Op 28 november dansten de kleuters, recr. 6-8 jaar, recr. 7-9 jaar, recr. 9-11 jaar en de
Jeugdselectie voor Sinterklaas tijdens de lampionnenoptocht.
Op zaterdag 13 december werd tijdens de Kerstmarkt in Putten gedanst door de Bselectie/Damesrecreatie, de jeugdselectie en de tienerselectie.

Overig nieuws:
- Ilse Offenberg is in januari 2014 gestart met de opleiding Jazzdans Leider 3, zij hoopt voor de
zomervakantie 2015 deze opleiding af te ronden.
- Helaas ontvingen wij het bericht dat Emil van Efferink, lid van de groep Swing Inn, op 12 mei
2014 is overleden.
- Jolien Hoeve is op 11 juni bevallen van dochter Benthe. Zij heeft besloten om seizoen
2014/2015 geen dansles meer te geven, zodat zij meer tijd voor haar gezin heeft.
- Op 5 juli werd voor alle dansleden een afsluitende barbecue gehouden op het terrein van
Dindoa. De kinderen t/m 9 jaar deden spelletjes en aten patat, frikadellen, kipnuggets en ijs.
Nadat de jongsten naar huis gingen kwamen de volwassenen en de kinderen vanaf 9 jaar.
Voor hen stond de barbecue aan. ’s Avonds bleven een aantal volwassenen in de kantine
kijken hoe het Nederlands elftal doorging naar de volgende ronde van het WK voetbal
- Op zaterdag 1 november werd ’s middags voor de dansleden t/m 12 jaar en ’s avonds voor
de volwassen leden en leden vanaf 13 jaar een Bingo gehouden in Ons Huis. Het geld dat is
opgebracht komt ten goede van de Eindshow in het CCH op 27 juni 2015.
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5.3 VERSLAG AFDELING TRAMPOLINE
2014 bracht leuke gebeurtenissen voor de trampolineploeg. Hieronder volgt een korte impressie van het jaar
van de afdeling Trampolinespringen in 2014:
TRAINERSTEAM 2014:
Anne v/d Veen: Recreatie donderdag, Jong Talent woensdag.
Anne is eind november gestopt met haar groepen. De donderdaggroepen zijn
overgenomen door 2 trainers in opleiding: Jesper Jansen en Sandra Schaftenaar
Wilma v/d Kamp:
Recreatie maandag
René Linthuis:
TCG, A-selectie
Alice Linthuis
TCG, A-en B-selectie, Jong Talent, Recreatie dinsdag/woensdag/vrijdag
het Trampoline Centrum gelderland (Tcg)
Het Trampoline Talentencentrum draait al weer 9,5 jaar en heeft eind 2014 24 leden.
De leden komen uit Ermelo, Putten, Harderwijk en Hoogland. Gasttrainingen waren er voor springers uit
Apeldoorn en Goes.
Nationaal
Nationaal werden weer de gewoonlijke wedstrijden gevolgd voor de selectie en recreatie. Hieronder een
korte opsomming van de resultaten van de afdeling:
Districtskampioenschap Oost
De selectie trapte het jaar af met hun districtskampioenschap op 25 januari. Er werd door de 30-koppige
ploeg een record aantal medailles binnengehaald: Maar liefst 18 keer goud, 16 keer zilver en 7 keer brons.
De recreatiespringers hadden op 5 juli in Apeldoorn hun jaarlijkse toernooi. Er waren dit keer maar liefst 29
deelnemers in diverse categorieën individueel en synchroon. Hiervan wonnen 7 springers brons, 6 zilver en 5
x mocht er eentje het goud zelfs in ontvangst nemen.
Districtswedstrijden – 21 deelnemers
Finalisten
E-Instappers: Lois Hagen (goud), Caro Binnerts (zilver)
E-Pupillen:
Arends/Hagen (brons)
D-Instappers: Valerie Bosschart (goud), Eline Westhuis (zilver)
D-Pupillen:
Maud Kniknie (zilver); Bosschart/Westhuis (goud), Kniknie/de Vries (zilver)
D-Jeugd:
Rhodé van den Brink (goud), Britt Stoel (ged.4/5/6); synchroon samen 4e
D-Senior:
Hennie van de Kamp (brons); Van der Kamp/Van der Veen (zilver)
C-Pupillen:
Anke Boeve (4e), Tessa Boeve (brons); synchroon samen goud!
C-Jeugd:
Jilde Hagen (6e); Hagen/Klop 9e
C-Senioren:
Christel Groothuis (zilver), Sandra Schaftenaar (9e); Groothuis/Schaftenaar (9e)
Landelijke Plaatsingswedstrijden – 9 deelnemers
Finalisten
B-Pupillen:
Isa Meijerink (goud)
B-Jeugd:
Dani Mooibroek (6e), Tamar Foppen (8e), Gina van den Brink (9e);
Foppen/Van den Brink (zilver)
B-Junioren:
Van de Vliert/Mooibroek (3e);
A-Jeugd:
Annemijn Cornelissen (4e)
A-Junioren:
Tessa de la Parra (7e); Cornelissen/de la Parra (7e)
A-Dames:
Melissa Schuur (9e), Brenda Wagensveld (brons); Wagensveld/Broersma (brons)
Schuur/Van Hoek (4e)
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Teamwedstrijden najaar 2014 en NK Clubteams
Sparta A1 – A-klasse : voorronde 7e, geen plaatsing NK
Sparta B2 – B-klasse : voorronde 9e, geen plaatsing NK
Sparta B3 – B-klasse
: voorronde 4e, finale 6e plaats
Sparta C4 – C-klasse
: voorronde 5e; geen plaatsing NK
Sparta C5 – C-klasse
: voorronde 3e, finale 15e plaats
Sparta D6 – D-klasse : voorronde 1e, finale: brons
Sparta D7 – D-klasse : voorronde 2e, finale: goud
Sparta E8 – E-klasse
: voorronde 4e, geen plaatsing NK
Internationaal
Björn Serneels Memorial – Herentals België
Sparta werd uitgenodigd voor een wedstrijd in België. Een toernooi dat toegankelijk was voor alle
selectiespringers. Met ploeg van ca. 30 springers togen we naar Herentals, waar de club overdonderde door
maar liefst 9 x goud te winnen, 6 x zilver en 3 x brons.
Ostsee-Pokal – Sörup Duitsland
Ook de jaarlijkse Ostsee-Pokal was weer een leuk, gezellig en uitdagend toernooi voor de ploeg. Het liet
enkele jaren op zich wachten, maar dit jaar waren er weer grote successen: Goud voor Dani Mooibroek,
brons voor Brenda Wagensveld en goud voor het duo Wagensveld/Melissa Schuur.
Forzacup – Goes
Het seizoen werd afgesloten met het tweejaarlijkse internationale toernooi in Goes, waar 27 springers naar
toe konden. Het toernooi was tevens de allerlaatste wedstrijd uit de springcarrière van Brenda Wagensveld.
Ze bekroonde dit door het goud naar zich toe te trekken. Verder was er ook goud voor Rhodé van den Brink,
en Annemijn Cornelissen. Brons was er voor Melissa Schuur en Gina van den Brink.
SPONSOREN in 2014
De afdeling was hard toe aan nieuwe wedstrijdkleding. Met behulp van oude en vele nieuwe sponsoren lukt
het in het voorjaar volledig in het nieuw aan te treden op het NK in Rotterdam. De ploeg is beretrots op de
mooie nieuwe blauwzwarte trainingspakken met poloshirt en bedankt hiervoor haar sponsoren:
Regiobank
De Dorpskamer
Stucadoors- en Afbouwbedrijf Schuit
Logopediepraktijk Putten
WT Transport
Jeugdmode Kiekeboe
Brink BV
IHomer
Soulfood
Flexi Fitness
Alice Linthuis
Hoofdtrainster Trampolinespringen
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5.4 VERSLAG AFDELING FREERUNNEN
Voor de derde keer een jaarverslag van Freerunnen. Deze relatief
nieuwe sport heeft al een serieuze plaats weten te verwerven binnen
het sportaanbod van Ermelo en binnen GV Sparta.
Freerunnen is een stoere uitdagende sport die een groep jongeren (10 tot 25+ jaar) aanspreekt die vaak op
deze leeftijd afhaken bij het sporten.
We zijn in 2011 voorzichtig begonnen met 1 groep en hebben inmiddels 5 groepen waar naast de trainer
Ronald Loedeman, de inzet van assistenten en/of stagiaires hard nodig is.
De KNGU ziet in dat Freerunnen een serieuze plaats verdient binnen hun sportaanbod en heeft, naast het
promoten van deze sport, assistent- en trainerscursussen opgezet.
Assistenten Daan en Edwin waren in mei 2014 opgeleid als assistent maar moesten helaas hun
werkzaamheden stoppen ivm studies ver buiten Ermelo. Gelukkig heeft Ronald 2 nieuwe assistenten kunnen
aantrekken.
Inmiddels zijn er ook verenigingen in de omgeving die het Freerunnen binnen hun sportaanbod willen
opnemen en contact met ons zoeken. Ze willen geïnformeerd worden en graag komen kijken. We staan
hiervoor zeker open zodat er eventueel een samenwerking kan ontstaan.
Regelmatig verzorgt Ronald clinics Freerunnen op CC Groevenbeek. Zo werken we samen om jongeren aan
het sporten te krijgen en/of houden.
Aantal leden: ca 65
Trainingen: CC Groevenbeek op maandag van 17.30 – 20.30 en dinsdagen tussen 18.30 en 20.30

Trainer:
Ronald Loedeman

Assistenten:
Elmer vd Windt en
Jan Willen Broekhoven

Stagiaire
Lisa Stroosma

Coördinator:
Ditte Spek

Foto’s en beheer website: Karin Stoel

Jaaroverzicht:
Daan en Edwin geslaagd voor Freerun Assistent 2 opleiding
Extra buitentrainingen
Extra uur erbij, splitsen beginnersgroep
Bezoek evenement: Freerunning Jam Apeldoorn
Filmopnames voor promotiefilm Gemeente Ermelo

Mei 2014
Mei en juni 2014
Oktober 2014
Oktober 2014
Oktober 2014
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5.5 VERSLAG AFDELING Vitaal 50+
Maandagochtend groepen, Balvers, onder leiding van Natascha Kruger
We hebben, na een lange periode van wachten, nieuwe dames mogen verwelkomen. Verdeeld over
de twee groepen. Ze zijn door de andere dames warm ontvangen en hebben het enorm naar hun zin.
In het najaar zijn de dames weer wezen bowlen en dat was, zoals altijd, weer reuze gezellig. Dames
blijven, hoewel het soms lichamelijk wat moeilijker aan het worden is, trouw komen en doen trots
mee wat ze mee kunnen doen.
Dinsdagavond groep. Triade, onder leiding van Natascha Kruger
Wat hebben we weer een lol en plezier gehad het afgelopen jaar. Maar……ook al biggelen de tranen
van het lachen soms over de wangen……..er wordt hard gewerkt in de Triade. Op de dinsdag hebben
we een 3 tal nieuwe leden mogen ontvangen. Helaas is een dame ernstig ziek geworden en al enige
maanden uit de roulatie. We leven allemaal mee en hopen met haar mee, dat zij de weg naar de gym
op dinsdagavond weer kan gaan vinden.
Woensdagochtend, 09.45 tot 10.45 uur DANS FIT 50+, leidinggevende Alberta van de Kamp
Deze groep is in het nieuwe seizoen van start gegaan met leidinggevende Alberta van de Kamp.
Neeltje Meijler ging studeren en zodoende is Alberta vd Kamp haar opvolgster geworden. Op 4juni
heeft Alberta een maand meegelopen om de verschillende groepen te leren kennen, en een inschatting
te kunnen maken van niveau en belangstelling van de deelnemers.
Begin juli 2014 is de groep officieel overgenomen, compleet met koffie, gebak en afscheidscadeau.
Alberta volgt de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen te Kampen, en hoopt deze eind maart 2015
afteronden. Gert Weijenberg is haar stagementor.
Op 19 nov 2014 heeft er een open les plaatsgevonden. Hier zijn twee nieuwe leden uit voortgekomen.
In het voorjaar 2015 is het de bedoeling dat er nog een open les plaatsvindt.
De deelnemers zijn enthousiast en komen graag, ze doen hun best om elke week te komen. De laatste
woensdag van de maand wordt er samen koffie gedronken. Ook zijn er plannen om voor de
zomervakantie een gezellige afsluiting te organiseren.
De lesindeling is als volgt: Warming up, Kern 1, Kern 2, en Cooling down.
De deelnemers geven aan graag een dans te willen doen maar niet te ingewikkeld. Zij willen liever
niet op een matje gymmen, maar op een stoel. Er wordt aandacht besteed aan; uithoudingsvermogen,
spierkracht, ontspanning/plezier (sociaal contact), coördinatie, samenwerking, valpreventie,
zelfstandigheid, oriëntatie, lichaamsbesef, creativiteit en vaardigheid.
Donderdagochtend groepen 09.15 – 10.15 en 10.15 – 11.15 onder leiding van Gert Weijenberg
Deze gymles is aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Aan deze les nemen leden tussen de 50
en 85 jaar deel.
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