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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 2016
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de:
102de ledenvergadering G.V. Sparta
op maandag 15 februari 2016, aanvang: 20.30 uur
Deze vergadering vindt plaats in de kantine van CSV Dindoa, Sportpark De Zanderij,
ingang aan de Watervalweg te Ermelo.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen agenda
Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 16 februari 2015
Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Vaststellen verslag 2015 secretaris
Resultaat 2015 en vaststellen verslag 2015 penningmeester
Vaststellen begroting 2016, inclusief voorstel aanpassing contributiestructuur
Vaststellen afdelingsverslagen
Aftreedschema en vacature secretaris
Update locatieontwikkelingen
Rondvraag
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:
secretariaat@spartaermelo.nl en te bekijken op de website www.spartaermelo.nl.
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HOOFDSTUK 1 NOTULEN 101de ALG. LEDENVERGADERING (16-02-2015)
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 Jan Jongman op 10 februari jl. is komen te overlijden. Jan was actief in de Swing
Inn groep onder leiding van Marieke en had al enige tijd gezondheidsklachten.
Mevrouw H. Aalderink en mevrouw F. Koers zijn inmiddels 25 jaar lid. Natasja heeft hier in de les
bij stilgestaan en het speldje uitgereikt.
Het bestuur was ook in de veronderstelling dat Alice Linthuis 25 jaar lid is, maar blijkbaar zijn de
gegevens in Digimember niet juist. Alice is lid vanaf 1 januari 1996 en dus nog geen 25 jaar lid.
Een speciaal welkom voor Hans de Haan. Zijn aanwezigheid wordt later nader toegelicht.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. VASTSTELLEN AGENDA
Er zijn verder geen extra agendapunten.
4. SAMENSTELLING BESTUUR, (HER)KIESSCHEMA BESTUURSLEDEN
In navolging van de statuten dient ieder bestuurslid om de twee jaar af te treden. Aangezien bij Sparta
de afgelopen jaren niet met een dergelijk rooster is gewerkt, is door het bestuur voor dit moment
gekozen om de twee langst zittende bestuursleden, zijnde Piet en Esther, van het huidige bestuur in
2015 te laten aftreden om zich vervolgens opnieuw verkiesbaar te stellen.
Piet en Esther zijn door de leden opnieuw gekozen voor de komende twee jaar.
Piet stelt tevens Hans de Haan voor als nieuwe voorzitter van Sparta. De leden gaan akkoord met
benoeming van Hans als nieuw bestuurslid en voorzitter van Sparta.
Hans de Haan geeft aan dat hij is benaderd door Esther en ondanks zijn voornemen geen plaats meer
te nemen in het bestuur van een vrijwilligers vereniging toch besloten heeft voorzitter te willen zijn
van Sparta.
Hans heeft jarenlang in de Gemeenteraad van Ermelo gezeten en werkt momenteel voor de
Provinciale Staten Gelderland voor de VVD. Hans heeft tevens een eigen bedrijf in advisering
kunst/erfgoed/cultuur en Rijksarcheologie en werkt daarnaast twee dagen per week in het onderwijs.
Hans zal zich naast het aansturen van het bestuur en de coördinatoren richten op de locaties
(sporthallen) waar Sparta gebruik van maakt en de belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente
Ermelo op dat vlak gaande zijn. Onderwerpen waar Hans in zijn werkzame en vrijwilligers carrière
mee verbonden is. Hans is momenteel politiek actief als lid van de Provinciale Staten Gelderland en
is verkiesbaar voor de aankomende verkiezingen van 18 maart 2015.
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Het doel voor Sparta voor de komende drie jaar is een nieuwe sportaccommodatie. Het bestuur gaat
ervan uit dat toetreding van Hans in het bestuur van Sparta hierin een zeer positieve stap is en heet
Hans dan ook van harte welkom!

5. GOEDKEUREN NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING D.D. 07.04.2014
Piet stelt voor dat iedereen maximaal 10 minuten inleestijd krijgt om de notulen en het verslag 2014
door te nemen.
De notulen worden per bladzijde doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen van de
100ste ledenvergadering worden goedgekeurd.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE + BENOEMING NIEUWE
KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrole is gedaan door A. Hoffmann en M. van Hoof. Zij hebben het bestuur decharge
verleend voor het gevoerde financiële beleid (zie pagina 17 van het verslag 2014)
Jaco bedankt de commissie voor hun inzet, moeite en tijd.
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2015 zal bestaan uit de heer E. Hilbrink en mevrouw
A. Hoffmann. Zij zullen begin 2016 hiervoor benaderd worden.

7. VASTSTELLEN VERSLAG 2014 SECRETARIS
Dit betreft pagina 9 t/m 13 van het jaarverslag 2014
Er zijn verder geen op of aanmerkingen

8. RESULTAAT 2014 EN VASTSTELLEN VERSLAG 2014 PENNINGMEESTER
De gegevens staan vermeld op pagina 14 t/m 17 van het jaarverslag 2014. Jaco geeft toelichting op
resultaat over 2014.
In 2014 is het aantal leden toegenomen met circa 100 nieuwe leden zonder dat dit geleid heeft tot
extra kosten. De extra leden zijn ondergebracht in de bestaande groepen waardoor e.e.a.
kostenneutraal is gebeurd.
Wel is er opnieuw een dotatie gedaan aan het materiaalfonds. Dit om toekomstige kosten op te
vangen aangezien de verwachting is en blijft dat de gemeente steeds minder subsidies zal verstrekken
en Sparta meer uit eigen middelen zal moeten betalen.
De trampoline welke langdurig werd verhuurd aan een vereniging in Lelystad is inmiddels verkocht.
De trampoline welke door Olympia wordt gehuurd zal waarschijnlijk ook verkocht worden. De
opbrengsten hiervan komen ten gunste van het materiaalfonds.
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9. CONTRIBUTIE STRUCTUUR EN CONTRIBUTIEVERHOGING
Om de stijgende bondscontributie en overige kosten te compenseren is het voorstel om de contributie
per 1 april 2015 te verhogen met 2,6%.
Voorstel wordt akkoord bevonden door de leden.
Voor de 16+ senior selectie leden is het voorstel om de contributie per 1 januari 2016 te verhogen
met € 5,00 per kwartaal aangezien voor 16+ leden een hogere bondscontributie afgedragen dient te
worden. De recreatieleden betalen deze extra kosten al, maar bij selectieleden is dit in het verleden
niet doorberekend.
Voorstel wordt akkoord bevonden door de leden.
Jaco licht toe dat de aanwas van nieuwe leden vooral voortkomt uit de vele activiteiten die het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de nieuwe doelgroepen (Dans 30+/Freerunnen) die zijn
aangeboord.
De opbrengst van de Boni Aktie is gebruikt voor de Sparta Stuif es in. Ondanks de lagere opkomst
heeft dit meer leden opgeleverd dan vorige jaren.
Sparta is tevens gestart met het Beweegdiploma voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar. Er zijn
50 kinderen gestart en is er subsidie hiervoor aangevraagd bij de gemeente Ermelo.
De heer W. Roelofs vraagt wat de plannen van Sparta zijn met betrekking tot het geld welke
gereserveerd is voor het bouwen van een eigen accommodatie. Vooralsnog blijft dit geld gewoon
staan en wordt er jaarlijks rente bijgeschreven. De komende twee jaren zullen waarschijnlijk
uitsluitsel geven over een eventuele nieuwe sportaccommodatie en besteding van het gereserveerde
geld.
10. VASTSTELLEN BEGROTING 2015
Begroting 2015 is gebaseerd op de werkelijke cijfers over het jaar 2014. De contributie inkomsten
voor 2015 zijn lager begroot dan 2014.
De kosten voor de leiding zijn hoger begroot vanwege omzetting naar A-contracten en (bij) scholen
van leidinggevenden.
11. VASTSTELLEN AFDELINGSVERSLAGEN
Dit betreft pagina 18 tot en met 25. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen en Piet bedankt een ieder
voor zijn of haar inbreng.
De afdelingsverslagen worden goedgekeurd.
12. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
De heer E. Hilbrink vraagt of de uitnodiging voor de jaarvergadering eerder verstuurd kan worden
volgend jaar. Esther bevestigt dat dit volgend jaar inderdaad eerder moet en het bestuur dit jaar
inderdaad laat was met het versturen van de uitnodigingen.
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Alice vraagt of al een richtdatum is voor het plat gaan van de Balverszaal. Hierover is nog niets
bekend is geheel afhankelijk van wat er besloten gaat worden met betrekking tot een nieuwe
sportaccommodatie.
Esther licht toe dat Sparta bezig is met professionallering van de vereniging. Inmiddels is er voor
iedere trainer/bestuurslid een VOG opgevraagd en is er een contact vertrouwenspersoon aangesteld.
Jaco bedankt Piet voor zijn jarenlange inzet als plaatsvervangend voorzitter. Piet blijft gewoon aan
als bestuurslid en zal de ledenadministratie blijven verzorgen.

13. SLUITING
Piet bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.
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2.

VERSLAG SECRETARIS 2015

2.1 ORGANISATIE
Het bestuur van G.V. Sparta Ermelo (opgericht 25.11.1913) bestond in 2015 uit:
Dhr. J.A. de Haan
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 afd Freerunnen
Mevr. A. Hekstra
coördinator afd Turnen
Mevr. E. den Herder
coördinator afd Trampoline juli ‘15
Mevr P. Boeve
coördinator afd Trampoline
Mevr. M. Riedeman
coördinator afd Dans
Mevr E. den Herder
coördinator afd 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
Mevr. A. van de Kamp
Mevr. M. L’Ortye
Gymnastiek
Mevr. B. Hoeve-Smit
Mevrouw I. Ruis
Mevr. C. Lubbersen
Mevrouw S. Rakhorst
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. M. Riedeman
Mevr. I. Offenberg
Mevr. L.Stroosma
Mevr. S. Schuring
Mevr. B. Drost-van Norden
Trampoline
Mevr. A. Linthuis
Dhr. R. Linthuis
Mevr. W. van de Kamp
Mevr. S. Schaftenaar
Dhr. J. Jansen
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)
Suzanne Derksen
Jansen
Monique Pierlot
Annette Steenbruggen
van Isselmuden
Leek
Wallagh (overleden)
Kars
Lubbersen
Hoeve-Smit

1999

1999
1999
1991

1991
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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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.
Voorzitter J,A. de Haan
Vanaf 2007 had G.V. Sparta officieel geen voorzitter. Piet van der Leek, al bestuurslid sinds 2001,
vervulde met veel inzet, kennis en kunde de functie van plaatsvervangend voorzitter. Desalniettemin
was de wens naar een voorzitter de afgelopen twee jaar toegenomen. De vereniging groeit, de
activiteiten nemen toe.
Versterking in het bestuur en met name een stevige politiek-bestuurlijke verankering en ervaring
waren belangrijke criteria voor de voorzitter die Sparta voor ogen had. Sparta heeft Hans de Haan
bereid gevonden de functie van voorzitter te vervullen. Het bestuur en de leden zijn erg blij dat Hans
zijn tijd wil vrijmaken om de vereniging G.V. Sparta te steunen.
Hans zal zich naast het aansturen van het bestuur en de coördinatoren richten op de locaties
(sporthallen) waar Sparta gebruik van maakt en de belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente
Ermelo op dat vlak gaande zijn.
Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo
Sparta begeleid elk jaar diverse stagiaires van Landstede Sport en Bewegen. Bij de start van het
sportseizoen 2015 zijn drie stagiaires van start gegaan.
Professionalisering en veiligheid: VOG
G.v. Sparta neemt de veiligheid van haar leden serieus. Alle trainers, coaches, begeleiders of
verzorgers en het bestuur van G.v. Sparta Ermelo beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent
Goed Gedrag).
Aftreden bestuursleden/ (her)kiezen bestuursleden
In navolging van de statuten treedt een bestuurslid om de twee jaar af. Het aftredende bestuurslid is
gelijk herkiesbaar. Het rooster ziet er als volgt uit:
2015
2016
2017

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
Hans de Haan
Voorzitter
Piet van der Leek
Ledenadministratie
Esther den Herder
Secretaris

Een bestuurslid kan altijd zelf ontslag nemen, mits schriftelijk en met een opzegtermijn van 3
maanden. Het aftreden en (her)kiezen van bestuursleden komt tijdens de Algemene ledenvergadering
van 2016 als punt 10 op de agenda aan de orde.
Van de voorzitter
Het leven van de vereniging gaat zijn gewone gang. We hebben een mooie leden groei gerealiseerd.
We staan nu op 600 leden en willen dat de komende jaren uitbouwen naar 700 leden. De bedoeling is
om in alle onderdelen te gaan groeien, maar met nadruk op die onderdelen waarin we nog veel te
winnen hebben: de groep 50+ en de beweegdiploma's voor de jonge kinderen. In die twee onderdelen
10

Jaarverslag G.V. Sparta 2015

willen we samen gaan werken met de gemeente om dit te realiseren. Beide zijn onderdeel van het
gemeentelijk sportbeleid en Sparta kan daar de uitvoering van overnemen.
Naast de gebruikelijke lopende zaken is er in 2015 veel tijd gestoken in contacten met de gemeente
en de raadsfracties over de nieuwe sportvoorzieningen. De Balverzaal, ik vertel u niets nieuws, is
technisch aan zijn einde. De zaal wordt gesloopt. Nieuwbouw gaat plaatsvinden op de plek van
Calluna. Daar komt waarschijnlijk de nieuwe sporthal met een aangepaste zwemaccommodatie. Voor
Sparta is dit het moment om in een vroeg stadium haar wensen kenbaar te maken. Wat willen we
graag zien in de nieuwe sporthal. Wij willen graag een hal die in ieder geval voor een deel op
wedstrijdhoogte is, een vaste opstelling voor de trampolines, de brug en een valkuil. De gesprekken
worden op dit moment gevoerd en we weten nog niet wat er uit gaat komen. Duidelijk is wel dat de
gemeente luistert naar Sparta en ons serieus neemt. Dat is positief. In de gesprekken met de
raadsfracties blijkt dat ook, al valt op dat maar heel weinig raadsleden wisten wat Sparta voor
vereniging is en allemaal doet. Dat is in ieder geval een les die we als bestuur hieruit trekken: Sparta
moet veel meer naar buiten zijn gezicht laten zien. Onbekend maakt misschien niet onbemind, maar
wel onbelangrijk. Dit is ook een oproep aan de leden: laat horen dat je kind op Sparta zit, dat het leuk
is en Sparta veel te bieden heeft. Rondom de behandeling van de plannen rond Calluna in maart a.s.
zullen we dan ook zeker een beroep op u allen doen om Sparta te promoten bij de gemeenteraad en
het college. Iedereen moet zich realiseren dat Ermelo een diamant in zijn gemeente heeft en dat is de
100-jarige gymnastiekvereniging Sparta!
Hans de Haan, uw voorzitter

Hans de Haan
Jaco Cornelissen
Piet van der Leek
Esther den Herder
Mirjam Riedeman
Ditte Spek
Aleid Hekstra
Petra Boeve
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3. WEBSITE, FACEBOOK, EVENEMENTEN, ACTIES en
NOEMENSEAARDIG NIEUWS
Website en Facebook
Binnen de groep mensen die met de website werken bestaat (nog steeds) de wens om binnen
afzienbare tijd een nieuwe lay-out aan de website te geven en om de vindbaarheid van de website op
internet en de navigatie binnen de website te verbeteren.
De facebook-pagina van G.V. Sparta Ermelo (www.facebook.com/SpartaErmelo) heeft meer dan 340
likes. Diverse afdelingen hebben een eigen pagina op Facebook.

EVENEMENTEN EN ACTIES
Grote Clubactie
In 2015 heeft G.V. Sparta Ermelo wederom meegedaan aan de Grote Clubactie. Binnen de afdelingen
is actief deelgenomen. Begin september 2015 kregen de leden van de afdelingen Freerunnen, Turnen,
Trampolinespringen en Dans een verkoopboekje uitgereikt om loten voor de Grote Clubactie te
verkopen. Ook de leden van Vitaal 50+ zijn gevraagd één of meerdere loten te lopen om zo hun eigen
afdeling te ondersteunen.
De leden ontvingen per 10 verkochte loten 1 schepsnoepbon die zij bij de Jamin Ermelo in konden
leveren.
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 ten opzichte van 2014
(1.422 loten) erg hoog, er werden totaal 2.278 loten verkocht.
De (bruto) opbrengst van de Grote Clubactie 2014 was € 5.379,84 en kwam, na aftrek van kosten
zoals o.a. incassokosten en de aanschaf schepsnoepbonnen, uit op € 5.111,54.
De opbrengst is als volgt verdeeld:
Afdeling
Opbrengst
Turnen
€ 977,22
Trampolinespringen € 1.415,09
Freerunnen
€ 125,45
Vitaal 50+
€ 124,35
Dans
€ 1.725,15
Clubkas
€ 794,28
Totaal
€ 5.111,54
De leden met de meeste verkochte loten zijn:
Annabel van de Kolk 50 loten
afd. Turnen
Fiorie Michael
46 loten
afd. Trampolinespringen
Chemène Hazelof
40 loten
afd. Trampolinespringen
Deze leden hebben van Sparta een leuke attentie ontvangen.
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Sparta Sinterklaasfeest:
Woensdag 25 november was het zover, Sinterklaas kwam met zijn Pieten op bezoek in de Wethouder
Balverszaal. Alle leden tussen de 3 en 9 jaar waren hiervoor uitgenodigd.
Ongeveer 90 kinderen namen deel aan deze middag.
Om 14.00 uur gingen de kinderen, onder begeleiding van een aantal ouders en leiding een uurtje
Pietengym doen. Na een warming-up gingen zij langs 5 onderdelen om lekker te klimmen, klauteren,
zwaaien en springen. Daarna konden ze genieten van een bekertje limonade en wat lekkers. Rond
15.15 uur kwam Sinterklaas met zijn Pieten in de gymzaal.
De kinderen konden voor hem een liedje zingen, een kunstje doen of een dansje laten zien.
Sommigen maakten ook gewoon even een praatje met hem. Tegen 16.00 uur gingen Sint en de Pieten
weer weg.
De deelnemers kregen een Pietendiploma en Sinterklaas had voor de deelnemers een klein cadeautje
achtergelaten. ”Het was ook dit jaar weer erg gezellig”.
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 afdelingen
Dans. Turnen, Trampolinespringen en Freerunnen deden heel erg hun best om de muntjes van het
winkelend publiek in de Sparta koker te krijgen.
GV Sparta Ermelo behaalde in deze actie binnen Ermelo een tweede plaats en verdiende met deze
actie € 834,= voor de jeugd.
De Boni, Bianca en Jolanda en verder iedereen enorm BEDANKT voor jullie inzet en het schenken
van muntjes!
Van deze actie kan G.V. Sparta Ermelo weer leuke acties voor de jeugd in gaan zetten, zoals
bijvoorbeeld de Stuif ’s In bij Sparta.
Stuif’s In bij Sparta:
Op zaterdag 19 september werd voor de basisschoolleerlingen uit Ermelo en Drielanden (Harderwijk)
de derde Stuif ’s In bij Sparta georganiseerd. De deelnemers konden kennismaken met
Trampolinespringen, Turnen en Dans.
Nationale sportweek
Op 22 april konden peuters met hun (groot)ouders een uurtje komen gymmen en dansen in het kader
van de Nationale sportweek.
Ontbijten met Puk:
Op zaterdag 10 oktober werd Ontbijten met Puk georganiseerd door de S.B.P.E. (Stichting
Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk Ermelo) voor alle peuters uit Ermelo. Manon en Sarah
(afdeling Dans) en Claudia en Irene (afdeling Turnen) dansten en gymden met de peuters.
Peuter/kleuter beweeg-uur:
Op woensdag 21 oktober konden peuters en kleuters in de Weth. Balverszaal een uurtje komen
bewegen. In de ene gymzaal werd gedanst en in de andere gymzaal gegymd.
Totaal zijn er meer dan 50 kinderen komen sporten.
Deze activiteit heeft een aantal proefles aanvragen opgeleverd en nieuw leden.
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3.3. NOEMENSWAARDIG NIEUWS
40 jaar Calluna motiveert Gemeente en Sparta om samen te bouwen
aan binnensportaccommodaties.
Laurens Klappe en Marcus Schuddebeurs ontvangen felicitaties van
G.V. Sparta Ermelo voorzitter Hans de Haan tijdens de feestelijk
receptie ter ere van 40 jaar Calluna. Het kado, 2 bouwhelmen,
symboliseren de samenwerking van de aankomende jaren waarin de
gemeente en verenigingen samen bouwen aan de
binnensportaccommodaties in Ermelo.

Britt Stoel, trampolinespringster van G.V. Sparta Ermelo, gekozen
door Gemeente Harderwijk tot Sporttalent van het jaar (t/m 12 jaar)
De Gemeente Harderwijk is trots op de jonge talenten. Harderwijk laat zich op veel fronten steeds
meer zien als stad met talenten. Naast doorzettingsvermogen is talent ook een belangrijke bijdrage in
de sportontwikkeling. #Harderwijk koestert dat talent en reikte dan ook met gepaste trots een
sportpenning uit aan Britt Stoel.
Britt wordt gezien als talent binnen het
trampolinespringen. Ze heeft het afgelopen jaar
laten zien dat zij veel vooruitgang heeft geboekt in
het trampolinespringen. Als lid van het springteam
van Sparta Ermelo heeft zij uitstekend gepresteerd
op het NK trampolinespringen in Oss.
Trampolinespringen is een technische sport,
waarbij Britt nu al aan toont technisch zeer vaardig
te zijn. Mooie oefeningen, die ook tijdens het NK
beloond zijn. Daarmee zet Britt ook de Olympische
Sport trampolinespringen goed op de kaart.
600ste lid:
Charlotte van der Lee is in januari 2015 benoemd tot het 600ste lid van GV Sparta Ermelo.
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4. FINANCIEEL VERSLAG
4.1 TOELICHTING FINANCIEEL VERSLAG 2015
Resultaat 2015
Het positieve saldo 2015 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 toename van leden in 2015.
Per ultimo jaar zijn de ledenaantallen als volgt:
2015
208
45

2014
217
48

Meisjes 12 t/m 18 jaar

85

76

Jongens 12 t/m 18 jaar

38

31

Dames 19 t/m 49 jaar

101

103

Heren 19 t/m 49 jaar

11

14

101

101

12

8

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

Dames 50 jaar en ouder
Heren 50 jaar en ouder

601

598

Er zijn in 2015 140 nieuwe leden geregistreerd en 137 leden uitgeschreven. Dit houdt in dat ruim
20% van de leden in 2015 is gemuteerd.
In de afgelopen jaren was de trend dat toename van het aantal leden niet heeft geleid tot hogere
kosten voor leidinggevenden en zaalhuur. Deze trend is in 2015 gewijzigd. Zowel de leidingkosten (+
19%) als de zaalhuur (+9%) zijn hoger dan begroot als gevolg van toename van het aantal lessen en
lesuren. De bondscontributie ligt als gevolg van het hoger dan begrote aantal leden boven begroting.
In 2015 is in samenwerking met de gemeente Ermelo het beweegdiploma geïntroduceerd op de
Arendshorst en Beertje Puk. Voor deze kinderen is gedurende 2 kwartalen bondscontributie betaald.
Hier stonden bijdragen van de gemeente en de scholen tegenover.
De inkomsten per afdeling uit de Grote Clubactie en de opbrengst van de Boni sponsoractie zijn
opgenomen op de balans, aangezien hier in 2016 uitgaven tegenover zullen staan.
De verhoging die de KNGU in 2016 doorvoert in de bondscontributie wordt onverkort doorgevoerd
in de contributie van GV Sparta Ermelo.
Daarnaast wordt voorgesteld wordt om de contributie per 1 januari gemiddeld met 4% te verhogen.
Dit om de stijging van de leidingkosten op te kunnen vangen en om het materiaalfonds te versterken.
Dit omdat de verwachting is dat er de komende jaren minder subsidie beschikbaar zal zijn en dat de
vereniging als gevolg daarvan meer zelf zal moeten bekostigen. Het apparatuur en materiaalfonds zal
structureel moeten worden verstevigd.
De gemiddelde contributiestijging zal met name worden gerealiseerd door de korting bij meer dan 1
uur sporten af te bouwen.
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4.3
Resultaat 2015 & Begroting 2016

Begroting
2015

Werkelijk
2015

Verschil
Begroting en
Werkelijk

Begroting
2016

Werkelijk
2014

Baten
Contributies
Subsidies/sponsoring
Rente

88.500
0
1.500

101.373
0
814

12.873
0
-686

108.000
0
750

95.728
0
1.155

1.000

6.056

5.056

3.000

3.946

91.000

108.243

17.243

111.750

100.829

9.600

11.721

-2.121

13.500

9.376

51.000
3.000

60.496
2.391

-9.496
609

62.500
2.750

48.813
2.494

Overige personeelskosten

800

582

218

750

660

Totaal personeelskosten

54.800

63.469

-8.669

66.000

51.966

Doorberekende salarissen TCG

-5.500

-3.200

-2.300

-5.500

-5.400

Totaal personeelskosten exclusief TCG

49.300

60.269

-10.969

60.500

46.566

Zaalhuren
Algemene afdelingskosten
Wedstrijdkosten
Bestuurs- en apparaatskosten
Onderhoud apparatuur
Publiciteit en website

22.000
0
900
3.500
1.500
500

23.924
0
765
3.738
1.575
1.015

-1.924
0
135
-238
-75
-515

25.000
0
1.000
3.500
1.500
500

23.643
0
680
4.631
3.306
45

Totaal overige kosten

28.400

31.017

-2.617

31.500

32.305

Diversen
Totaal baten
Lasten
Bondscontributie
Salarissen en vergoedingen leiding
Opleidingen leiding

Afschrijvingen

3.500

7.172

-3.672

5.500

3.589

-1.300

-5.137

3.837

-4.000

-1.250

Totaal afschrijvingen per saldo

2.200

2.035

165

1.500

2.339

TCG salariskosten
TCG zaalhuren
TCG overige kosten

5.500
900
100

5.405
894
299

95
6
-199

5.500
900
100

5.400
918
230

-6.500

-6.598

98

-6.500

-6.589

0

0

0

0

-41

Reservering jubileumfonds
Dotatie reserve eigen accommodatie
Dotatie reserve apparatuur en
materiaalfonds
Onvoorzien

0
700

500
567

-500
133

500
500

762
805

0

1.800
0

-1.800
0

3.750
0

6.500
0

Reservering dubieuze debiteuren

800

0

800

500

0

91.000

107.909

-16.909

111.750

98.612

0

334

334

0

2.216

Toerekening subsidies

TCG bijdragen ouders
TCG per saldo

Totaal Lasten

Exploitatieresultaat
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balanstotalen

balanstotalen
31-12-2015

31-12-2014

activa

passiva

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Reserves

Geluidsapparatuur

922

663

18.288

7.530

-

1.360

Overige sportinventaris

497

887

Kantoor- en overige inventaris

543

766

Trampolines (2006, 2009, 2012, 2015)
Airtrack HP 33

Algemene Reserve
Exploitatieresultaat voorlopig

Totaal reserves

31-12-2015

31-12-2014

21.781

19.566

334

2.216

22.115

21.782

66.636

66.069

1.500

1.000

18.027

16.227

Bestemmingsreserves
Totaal vaste activa

20.250

11.207

- eigen accommodatie *
- jubileumfonds

Vlottende activa

- apparatuur en materiaal fonds

Vorderingen

- dans

6.624

5.069

- trampoline

9.814

9.252

- turnen

3.018

2.334

- TCG

Contributies leden achterstallig
Af: voorziening dubieuze debiteuren
Voorutibet. kosten en overige vorderingen
Nog te ontvangen rente
Totaal vorderingen

-

500

-500

-500

1.625

885

1.240

1.240

814

1.148

- freerunnen

989

872

1.939

2.033

- mbvo

124

subsidie 2015 gem.ermelo trampolines
**

Liquide middelen
Kas

0

0

Rabobank rekening courant

7.000

5.332

Totaal liquide middelen

7.000

5.332

Overige tegoeden

subsidie 2012 gem.ermelo airtrack **

Totaal bestemmingsreserves

15.550

0

0

1.250

123.522

103.313

2.065

35

Overige schulden

Rabo bedrijfstelerekening

59.268

48.176

Crediteuren

Rabo doelsparen

65.980

65.175

Te betalen zaalhuur

0

2.100

125.248

113.350

Vergoedingen leiding

0

500

Overige nog te betalen kosten

4.035

1.540

Vooruitontvangen bedragen

2.699

2.654

Totaal overige schulden

8.799

6.829

154.437

131.922

Totaal overige tegoeden

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

134.187

154.437

131.922

131.922

TOTAAL PASSIVA
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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.
Overige betrokkenen turnafdeling in 2014:
assistenten
Stefanie v.d. Laan, Lisa Stroosma, Inge Huisman, Fleur van Oeveren, Romy v.d. Bunt
juryleden:
Claudia Lubbersen (TD1), Irene Ruis (TD1), Aleid Hekstra (TD2)
website:
Ellen Koppe
coördinator: Aleid Hekstra
ZOKA-kampen: Aleid Hekstra
Wedstrijden in 2014:
Dit wedstrijdseizoen is bij Dames Turnen deelgenomen aan:
- de 1e, 2e, 4e, 5e en 6e divisie wedstrijden
- de pre-instap wedstijden
- de toestelkampioenschappen.
1e divisie

2e divisie
4e divisie
5e divisie:
6e divisie:
pre-instap:
toestelkamp:

Binnen de turnafdeling van Sparta Ermelo hadden we in 2014 een debuut op Nationaal
niveau. Juliet Alkema deed mee op het hoogste niveau van Nederland in haar
leeftijdscategorie. In combinatie met topsportvereniging TON-Almelo traint deze slechts 8
jarige turnster 12 uur in de week. Vanaf de zomervakantie traint Juliet volledig bij TONAlmelo om op topniveau haar turncarrière te vervolgen. Juliet heeft zich weten te plaatsen
voor de nationale halve finale. Een bijzonder goede prestatie van deze turnster.
Dit jaar is Lieke de With uitgekomen in de 2e divisie. Lieke heeft een geweldige prestatie
neergezet gezien het beperkte aantal uren dat zij bij Sparta kan trainen in vergelijking met
haar mede-turnsters. Lieke heeft deelgenomen aan de landelijke kwart finales.
Er zijn 6 turnsters uitgekomen in de 4e divisie verdeeld over 3 verschillende
leeftijdscategorieën. Twee turnsters hebben een plaats in de regiofinale behaald.
Er zijn 7 turnsters uitgekomen in de 5e divisie in 3 verschillende leeftijdscategorieën.
In deze divisie wist Lisanne Kroon zich te plaatsen voor de regiofinale.
Er zijn 7 turnsters uitgekomen in de 6e divisie in 3 verschillende leeftijdscategorieën. Drie
turnsters hebben zich geplaatst voor de finale.
Er hebben 5 turnsters meegedaan aan een (pre)pre-instap wedstrijd.
Vier turnster hebben meegedaan aan de toestelkampioenschappen. Op de brug wist Leonie
Pol een zilveren medaille te halen en Sitiyao Sinyangwe een bronzen op vloer.

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 3 turners aan wedstrijden meegedaan dit seizoen (Gido Blom, Samuel Kalkman en
Finn Jens). Finn Jens viel in de districtsfinale NTS11-15 net buiten de prijzen, maar zijn 4e plaats was een
grote prestatie gezien het zeer geringe aantal trainingsuren per week.
Eind mei was er ook een onderlinge wedstrijd tussen SSS Voorthuizen, Orion Putten en Sparta Ermelo. In de
categorie niveau 15, instap waren alle drie de podiumplaatsen voor Sparta. In categorie niveau 15, benjamins
won Dominic de tweede plaats. In niveau 15, jeugd kreeg Kelvin de gouden medaille.
Beweegdiploma
In samenwerking met het lokale initiatief JOGG (jongeren op gezond gewicht), een basisschool (De
Arendhorst) en een peutersopvang (Beertje Puk) in Ermelo-West zijn de lessen voor het beweegdiploma in
januari 2015 van start gegaan. Ook bij de Ouder & Kind Gym, de peuter- en kleutergym is met het
beweegdiploma gewerkt. Eind juni mocht trainster Irene Ruis aan ruim 30 kinderen van OBS De Arendhorst
en BSO Beertje Puk een beweegdiploma uitdelen aan het eind van een feestelijke middag waarbij de
kinderen lieten zien dat ze alle onderdelen van het diploma goed beheerste. Ook bij trainsters Bertha HoeveSmit en Claudia Lubbersen zijn beweegdiploma’s gehaald door deelnemers van deze maandag- en
zaterdaglessen na een feestelijke gymmorgen.
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.
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.
Bertha Hoeve-Smit 70 jaar
Ter gelegenheid van de verjaardag van trainster Bertha Hoeve-Smit is een gezellig feest georganiseerd door
de overige leidinggevenden van de turnafdeling. In bijzijn van oud-turn(st)ers en ouders zijn vele
herinneringen opgehaald en mooie momenten uit Bertha’s trainster-carrière in beeld gebracht.
Organiseren wedstrijd in Calluna
Ook in 2014 heeft de turnafdeling een wedstrijd georganiseerd voor de 6e divisie in sportcentrum Calluna.
Grootste uitdaging hierbij blijft het overbrengen van al het benodigde turnmateriaal van de Balverszaal naar
Calluna en weer terug. Evenals vorig jaar zijn we hierbij geweldig geholpen door verhuisbedrijf van Beek
(vrijdagavond) en transportonderneming St. van de Brink (zaterdagmiddag). Bij buurverenigingen Olympia en
Orion kon respectievelijk een extra spanbrug en een extra plankoline geleend worden zodat de gehele
wedstrijd in 2 banen kon worden geturnd. Aan de wedstrijd deden 162 turnsters mee van 12 verenigingen.
Clubkampioenschap en barbeque
Het eind van het turnseizoen wordt traditioneel afgesloten met het clubkampioenschap. Een feestelijke
middag waaraan zowel de recreatiegroepen als de selectiegroepen deelnemen.
De selctiegroepen hebben dit jaar voor het eerst ook een gezellige midzomer-barbeque georganiseerd
waarvoor zowel turn(st)ers als hun ouders waren uitgenodigd.
C-licentie en goede praktijkbeoordeling stagiaires
Stagair Lisa Stroosma heeft aan het eind van het schooljaar haar C-licentie mogen ontvangen. Zowel voor Lisa
als voor trainster Irene Ruis, die haar tijdens de stage begeleid heeft, een mooi resultaat.
Stefanie van der Laan heeft een goede praktijkbeoordeling voor haar stage bij Sparta gekregen. Stefanie is op
voortreffelijke wijze begeleid door trainster Bertha Hoeve-Smit.
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5.2 VERSLAG AFDELING DANS
Leidinggevenden dansafdeling in 2015:
Bianca Hazeleger
Marieke den Uijl-van den Brink
Suzan Guliker-Kuijpers
Manon Riedeman
Lianne van ’t Zand
Ilse Offenberg
Sarah Schuring
Bertina Drost-van Norden
Lisa Stroosma
Coördinator afdeling Dans: Mirjam Riedeman.
Deelname aan optredens/shows/wedstrijden:
Wedstrijden:
Oefenwedstrijd 7 februari in Harderwijk:
De recreatie 11-13 jaar behaalde een 4e plaats in de D-categorie t/m 13 jaar.
Voorronde NK Jazzdans:
14 maart stonden 5 wedstrijdgroepen op de voorronde van het NK Jazzdans in Twello.
Recr. 9 t/m 11 jaar: 7e plaats.
Recr. 12 t/m 16 jaar: 3e plaats.
Jeugdselectie: 9e plaats.
Tienerselectie: 5e plaats.
B-selectie: 2e plaats.
Oost-Nederlands Kampioenschappen 31 mei in Markelo:
De B-selectie behaalde een 3e plaats.
Dance2demo’s:
- Op 11 april werd in Kampen een Dance2demo georganiseerd. Hier dansten de recr. 6 t/m 8 jaar,
recr. 7 t/m 9 jaar, recr. 9 t/m 11 jaar, recr. 11 t/m 13 jaar, Jeugdselectie, Tienerselectie en
DéMOdern.
- Op 6 juni werd in Deventer een Dance2demo georganiseerd. Hier dansten de damesrecreatie en de
B-selectie.
Dansdag Putten:
Tijdens de dansdag in Putten, georganiseerd door GV Orion op 30 mei, dansten in de ochtend: de
recr. 6 t/m 8 jaar, de recr. 6 t/m 9 jaar en de recr. 7 t/m 9 jaar. De recreatie 7 t/m 9 jaar ging er
vandoor met de aanmoedigingsprijs.
’s Middags dansten de recr. 9 t/m 11 jaar.
’s Avonds dansten de recr. 12 t/m 16 jaar, Swing Inn en damesrecreatie.
Optredens:
- De B-selectie heeft op 8 februari in Drunen meegedaan aan Showtime.
- De Swing Inn liet tijdens de oefenwedstrijd op 7 februari in Harderwijk 2 demonstraties zien.
- Op donderdag 2 april hebben een aantal dansgroepen meegedaan aan een optreden van Showband
Doe Maar in het Keerpunt op ‘s Heerenloo.
- Op 20 juni dansten tijdens Fête de la Musique de kleuters, recr. 6 t/m 8 jaar, recr. 6 t/m 9 jaar, recr.
7 t/m 9 jaar, recr. 9 t/m 11 jaar, recr. 11 t/m 13 jaar, Jeugdselectie en Tienerselectie op het plein bij
de Molen.
- Op 27 juni werden in het Theater van Harderwijk 2 verschillende dansshows gehouden. In de
middagshow dansten de kindergroepen t/m 13 jaar. ‘s Avonds was het de beurt aan de
selectiegroepen en de groepen vanaf 12 jaar.
- Op zaterdag 14 november dansten een aantal dansgroepen tijdens de intocht van Sinterklaas op het
plein bij de Molen.
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- Vrijdag 27 november was er een lampionnenoptocht georganiseerd. Bij het Pauwenplein werd er
door een aantal dansgroepen gedanst.
- Zaterdag 28 november dansten de recr. 6 t/m 9 jaar (o.l.v. Manon) en de recr. 9 t/m 11 jaar in de
Bibliotheek ter ere van het 10-jarige bestaan van Bibliotheek Noordwest Veluwe.
- Zaterdag 12 december werd er, op uitnodiging van de Ondernemers Vereniging Ermelo, tijdens de
kerstmarkt in Ermelo ‘s middags gedanst bij het plein bij de Molen en ‘s avonds bij de Rabobank.
Overig nieuws:
- Helaas ontvingen wij het bericht dat Jan Jongman (lid Swing Inn) op 10 februari 2015 is overleden.
- Ilse en Manon hebben een aantal workshops gegeven bij de Kids Club in de Plaza.
- Op zaterdag 14 februari werd in de Triade voor de dansers t/m 16 jaar een dansmarathon gehouden.
Alle dansers kregen drie verschillende workshops. Totaal hebben de dansers € 917,50 opgehaald
voor showkleding.
- Op 17 februari heeft Ilse aan de groepen 3 t/m 8 van de Beatrix dansworkshops gegeven.
- Op 4 juli werd voor alle dansleden een afsluitende barbecue gehouden op het terrein van Dindoa.
- De dansafdeling heeft tijdens de BBQ afscheid genomen van juf Lisa Stroosma. Vanwege haar aan
opleiding aan Landstede en de verplaatsing hiervan van Harderwijk naar Zwolle kon zij niet langer
lesgeven.
- Op september gaf Sarah Schuring haar eerste danslessen en startte zij in de loop van september met
de opleiding Jazzdans Assistent Leider 2. Zij hoopt in februari 2016 haar diploma te behalen.
Vanwege een fulltime baan die Sarah per eind november heeft geaccepteerd is het voor haar niet
mogelijk de lessen op vrijdag te blijven geven, Sarah hoopt het lesgeven in september 2016 weer
op te kunnen pakken. De afdeling dans heeft een goede vervanging gevonden in Bertina Drost-van
Norden. Zij heeft per eind november de uren van Sarah overgenomen.
- Op 23 oktober organiseerde de dansafdeling voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 een workshop in de
Triade.
- Op 9 december heeft Ilse Offenberg haar diploma Jazzdans leider 3 behaald.
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5.3 VERSLAG AFDELING TRAMPOLINE
2015 was een gevarieerd jaar voor de trampolineploeg. Zo was er weer een Wereldgymnaestrada en
hadden we ook weer deelnemers aan de World Age Group Competitions. Hieronder een korte
impressie van het jaar van de afdeling Trampolinespringen in 2015:
TRAINERSTEAM 2015:
Jesper Jansen:
Recreatie donderdag, B-selectie donderdag, samen met:
Sandra Schaftenaar: Recreatie donderdag, B-selectie donderdag.
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 10,5 jaar en heeft eind 2015 21 leden.
De leden komen uit Ermelo, Putten, Harderwijk, Garderen en Hoogland.
NATIONAAL
Nationaal werden weer de gewoonlijke wedstrijden gevolgd voor de selectie en recreatie. Hieronder
een korte opsomming van de resultaten van de afdeling:
Districtswedstrijden – 21 deelnemers
Finalisten in Ahoy
E-Pupillen II: Binnerts (4e), Hagen (brons), Hagen/Arends (zilver), Binnerts/De Rook (11e)
D-Pupillen: Ranita Jansen (15e)
D-Jeugd:
Britt Stoel (zilver), Zara Dijkema (8e), Stoel/Dijkema (5e)
C-Pupillen: Eline Westhuis (6e), Valerie Bosschart (4e), Lieke Schuur (11e),
Bosschart/Schuur (zilver), Kniknie/Westhuis (4e)
C-Jeugd:
Jilde Hagen (goud); Maud Kniknie (14e)
C-Junioren: Megan Verhaar (5e), Michelle Klop (9e), Verhaar/Althof (14e)
C-Senioren: Christel Groothuis (zilver), Sandra Schaftenaar (10e); Groothuis/Schaftenaar (6e)
Landelijke Plaatsingswedstrijden – 9 deelnemers
Finalisten
B-Jeugd:
T. Boeve (3e), A. Boeve (4e), Meijerink (7e), Mooibroek (8e), Boeve/Boeve (goud)
B-Junioren: Gina van den Brink (8e), Foppen/Van den Brink (7e)
A-Jeugd:
Annemijn Cornelissen (4e)
A-Dames:
Melissa Schuur (16e), Schuur/Hoek (8e)
Districtskampioenschap Oost
Het districtskampioenschap werd voor het eerst gezamenlijk gesprongen (selectie en recreatie).
20 recreanten namen deel en dat resulteerde in: 4 x goud, 4 x zilver, en 1 x brons. Bij de selectie
namen 28 springers deel en dat leverde een fraaie oogst op: 8 x goud, 8 x zilver en 5 x brons.
Teamwedstrijden najaar 2015 en NK Clubteams
Sparta A1 – A-klasse : voorronde 9e, geen NK, Sparta A2 – A-klasse : voorronde 8e, geen NK
Sparta B3 – B-klasse : voorronde 7e, NK: 8e plaats
Sparta C4 – C-klasse : voorronde 2e; NK: goud, Sparta C5 – C-klasse : voorronde 4e, geen NK
Sparta D6 – D-klasse : voorronde 3e, NK: brons, Sparta D7 – D-klasse : voorronde 6e, geen NK
Sparta E8 – E-klasse : voorronde 4e, geen NK
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INTERNATIONAAL
Flowercup – Aalsmeer
In Aalsmeer werd de 21e internationale Flowercup gesprongen. De wedstrijd stond voor Sparta in het
teken van een lelijke val van Tessa de la Parra. Tessa heeft in het najaar weer vol vertrouwen
wedstrijden gesprongen. Beste prestatie was Melissa Schuur met een 23e plaats.
Björn Serneels Memorial – Herentals België
Sparta nam in mei voor de tweede keer deel aan de Björn Serneels Memorial in België. Met ploeg
van 14 springers togen we naar Herentals, waar de club overdonderde door maar liefst 4 x goud te
winnen, 4 x zilver en 4 x brons.
IAG Den Bosch
In mei namen we ook voor het eerst deel aan de nieuwe internationale wedstrijd IAG in Den Bosch.
Goud was er voor Gina van den Brink, zilver voor Tamar Foppen en brons voor Melissa Schuur en
Isa Meijerink.
Ostsee-Pokal – Sörup Duitsland
Ook de Ostsee-Pokal was weer een leuk, gezellig en uitdagend toernooi voor de ploeg. De guppies
Eline, Valerie en Lieke deden het prima. Goud was er wederom voor Dani Mooibroek en ook voor
het duo Wagensveld/Schuur; zilver voor de zusjes Boeve en ook voor Tessa Boeve individueel.
Wereldgymnaestrada Helsinki
Na het succes van 2011, smaakte het bij oud-springster Brenda Wagensveld naar meer en zij besloot
om een met haar ploeg uit Apeldoorn en Sparta-springers wederom de uitdaging aan te gaan. Met 2
fraaie demonstraties togen 7 springers van Sparta in de zomervakantie naar het Finse Helsinki. Daar
lieten zij 3 dagen lang hun kunnen zien aan een enorm gevarieerd publiek dat uit alle werelddelen
naar Finland was afgereisd. Het werd wederom een prachtige Wereld-ervaring.
WAGC 2015
Dit jaar had de afdeling 4 deelnemers die zich wilden plaatsen voor het officieuze WK Junioren. Het
waren Isa Meijerink (12), Dani Mooibroek(13) en de tweeling Anke en Tessa Boeve (12). Isa haalde
de kwalificaties met een minimaal tekort net niet. Dani wist zich na 2 kwalificatiewedstrijden al te
plaatsen. Echter 3 weken voor het WK liep ze een breuk op in haar enkel waardoor ze niet kon
deelnemen aan het WK. De tweeling plaatst zich wel, Anke alleen voor synchroon en Tessa ook
individueel. Eenmaal in Odense (Denemarken) trapte Tessa het toernooi af. Bij de verplichte
oefening ging het mis, maar ze sloot haar allereerste WK af met een prachtige keuze-oefening.
Synchroon ging het stukken beter. De tweeling plaatste zich met een mooie keuze-oefening voor de
finale en wist daar een verdienstelijke 6e plaats te scoren.
SPONSOREN in 2015
De ploeg is nog altijd zeer gelukkig met alle sponsoren die de ploeg het afgelopen jaar weer hebben
gesponsord en bedankt daarom haar sponsors voor weer een jaar vol steun:
Regiobank Stucadoors- en Afbouwbedrijf Schuit
De Dorpskamer
Soulfood
Logopediepraktijk Putten
WT Transport
Brink BV
Jeugdmode Kiekeboe
Content Orgels
IHomer
Flexi Fitness
Alice Linthuis
Hoofdtrainster Trampolinespringen
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5.4 VERSLAG AFDELING FREERUNNEN
Voor de vierde 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.
Assistent Elmar heeft vanwege een fulltime baan helaas zijn werkzaamheden voor freerunnen moeten
stoppen. Gelukkig heeft Ronald een nieuwe assistent kunnen aantrekken. Jan Willem zal in 2016 ook een
assistent opleiding gaan volgen.
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 70
Trainingen:
Weth.Balverszaal
CC Groevenbeek

maandag
dinsdagen

Trainer:
Ronald Loedeman

Assistent:
Jan Willen Broekhoven

17.00 – 20.00
18.30 en 20.30
Stagiaire
Inge Huisman

Coördinator:
Ditte Spek

Foto’s en beheer website: Karin Stoel

Jaaroverzicht:
Verplaatsen maandag lessen van CC Groevenbeek naar Weth Balverszaal
Volle beginnersgroepen: wachtlijst

September 2015
November 2015
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5.5 VERSLAG AFDELING Vitaal 50+
Vitaal 50+ bij Sparta Ermelo kent 7 groepen.
Maandag 09.00-10.00 Keep Fit 55+
Weth. Balverszaal Natascha Kruger
10.00-11.00 Keep Fit 55+
Weth. Balverszaal Natascha Kruger
09.45-10.45 Lekker bewegen 30+ tot 70+ Sporthal Triade Jeanette Hamstra
Dinsdag 20.30-21.30 Keep Fit
Sporthal Triade Natascha Kruger
Woensdag 09.45-10.45 Dans Fit 65+/70+
Sporthal Triade Alberta van de Kamp
Donderdag 09.15-10.15 Gym Fit 55+
Sporthal Triade Gert Weijenberg
10.15-11.15 Gym Fit 55+
Sporthal Triade Gert Weijenberg
Maandagochtend groepen, 09.00 – 11.00, Keep Fit 55+ onder leiding van Natascha Kruger
Het is een gezellig en sportief jaar geweest. Met de nodige zelfspot zijn de 70-gers en t-8-tigers best
nog wel fit. Mevr. Mijnans is helaas, na een val, nog niet in staat terug te komen op de gym.
Daarentegen hebben we mevr. Helmans weer mogen verwelkomen op de gym. Voor het eerst in acht
jaar heeft leidster mevr. Kruger een les moeten afblazen. Zij kreeg in februari een longontsteking. In
oktober zijn we tot en met december een pilot gestart met stoelgym. Na evaluatie met de groepen is
beslist dat per 1 januari 2016 wij hier niet mee doorgaan. Wel hebben we voor een aantal dames de
mogelijkheid tot integratie van de stoel in de les, tijdens het eerste uur. Eind juni zijn we, ter afscheid
van het seizoen, gaan minigolfen met een boerenlunch. Dit was erg gezellig. En in oktober hebben
we weer een fijne bowlingmiddag gehad op de bowlingbaan.
Maandagochtend groep, Lekker bewegen 30+ tot 70+. Triade onder leiding van Jeanette Hamstra
Met een uurtje lekker gymmen de week beginnen. Maandagmorgen 9.45 uur begint de les met een
combinatie van flink lopen en bijkletsen. Vervolgens een warming up van kruin tot onderkant kuiten
en daarna het zelfde traject met krachtoefeningen om een stevig corset van spieren op te bouwen, wat
weer het behoud is van het lijf. Dat er natuurlijk nog tiptop uit ziet maar allengs wel wat ouder begint
te worden. Tot slot wat rek en strekoefeningen en dan een bakje koffie. Als dat geen goed begin van
de week is.
Dinsdagavond groep, 20.30-21.30 uur, Keep Fit, Triade, onder leiding van Natascha Kruger
Afgelopen seizoen hebben we een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Zij hebben een warm
welkom gekregen van de oude, trouwe groep (sommige al 50 jaar lid!). Traditiegetrouw hebben we in
juni het seizoen afgesloten met een etentje. Voor het eerst in acht jaar heeft leidster mevr. Kruger een
les moeten laten overnemen door een collega. Zij kreeg in februari een longontsteking. Mevrouw
Corporaal heeft een nieuwe knie gekregen. Mevr. Jansen heeft de diagnose gekregen van een akelige
ziekte, maar hebben we in december weer mogen verwelkomen. Ook mevr. Woutersen hebben we,
door ziekte, een tijdje moeten missen. Ook zij heeft zich weer kunnen aansluiten bij de gymgroep.
Woensdagochtend, 09.45 tot 10.45 uur DANS FIT 50+, leidinggevende Alberta van de Kamp
Locatie: Triade Ermelo
Met veel plezier komen de deelnemers naar de gymles, een wekelijks uitje.
Inmiddels heeft Alberta vd Kamp haar diploma Meer Bewegen v Ouderen behaald.
De danspasjes zijn vervangen voor een conditiedans op muziek. Dit is gemakkelijker te volgen. Ook
heeft er een tijdelijke zaalwisseling plaats gevonden, maar dit kon gelukkig terug gedraaid worden,
zodat de senioren weer gebruik konden maken van het toilet.
Op 25 maart heeft er een open les plaats gevonden, hier zijn twee nieuwe leden uitgekomen, deze
hebben zich aangemeld bij de les van Gert Weijenberg, dit niveau paste beter.
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Het jaar werd gezellig afgesloten met een fietstocht naar Putten, waar de deelnemers koffiedronken
met iets lekkers bij Alberta .
Donderdagochtend groepen 09.15 – 10.15 en 10.15 – 11.15 onder leiding van Gert Weijenberg
Aan deze les nemen leden tussen de 50 en 85 jaar deel. Het zijn twee enthousiaste groepen die het
erg goed doen. Het aantal deelnemers van de groepen is goed te noemen. Momenteel komen er steeds
weer nieuwe personen bij. De eerste groep telt 20 de tweede 24 deelnemers.
De sociale betrokkenheid is bijzonder te noemen. Men weet veel van elkaar en denkt veel aan elkaar.
Bij de groepen ondervinden we veel veranderingen onder de mensen in bewegen en lenigheid.
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