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Van de voorzitter

Sparta Ermelo is een vereniging met veel verscheidenheid. Dit is een voordeel, want we 
kunnen veel bieden, maar het is ook een nadeel: we zijn als vereniging te weinig herkenbaar 
als één vereniging. Dat Sparta binnen Ermelo een belangrijke partij is bij de binnensport is 
nu wel duidelijk geworden bij gemeente en raadsleden. De gesprekken die we als bestuur 
hebben gevoerd over de nieuwe sporthal en de belangen van Sparta daarin hebben Sparta 
nog eens goed op de kaart gezet.
Daarnaast speelt Sparta een belangrijke rol in het programma Ermelo Vitaal!

Het is onze opzet om nog meer aan te sluiten bij gemeentelijk beleid en daar de uitvoering 
van op ons te nemen. Denk dan aan 50Plus beweging, peuter- en kleutergym, en bewe-
gingsonderwijs op de lagere scholen. Daar valt voor ons als vereniging en voor de gemeen-
te veel te winnen.

De nieuwbouw voor een sporthal ter vervanging van Calluna is nog in vol beraad. De 
gemeente is van plan om voor het zomerreces van 2017 een beslissing te nemen inclusief de 
financiering. Sparta loopt daar, onder meer met de stijging van de contributie, op vooruit. 
Het wordt door de gemeente erg op prijs gesteld dat Sparta heeft aangegeven zelf ook een 
deel van de extra voorzieningen voor zijn rekening te nemen. Zodra de beslissing over de 
eventuele nieuwbouw concreet wordt, zullen we als vereniging hard aan fondsenwerving 
moeten gaan trekken. U hoort dan nog van ons. Waarschijnlijk zullen we ook een beroep 
op onze leden doen op het moment dat er beslissingen gaan worden genomen rond de 
sporthal.  Het is erg belangrijk dat ook de raadsleden en het college beseffen wat het belang 
voor deze gemeente is van een grote en goede gymnastiekvereniging. Sparta is die inzet 
zeker waard!

Hans de Haan,  
uw voorzitter
G.V. Sparta Ermelo
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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 15 februari 2016
5. Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Vaststellen verslag 2016 secretaris
7. Resultaat 2016 en vaststellen verslag 2016 penningmeester
8. Vaststellen begroting 2017, inclusief voorstel aanpassing contributie
9. Vaststellen afdelingsverslagen
10. Aftreedschema
11. Vacatures bestuur, coördinatoren, commissies, leiding 
12. Update locatieontwikkelingen
13. Lezing Hans van Zetten (20.30 – 21.00 uur)
14. Spreektijd
15. Rondvraag
16. Sluiting

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

Het jaarverslag is 1 week van tevoren verkrijgbaar via het secretariaat:  
secretaris@spartaermelo.nl en te bekijken op de website www.spartaermelo.nl.
 

AGENDA 103E ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Genodigden 
Ereleden
Leden van verdienste
Leden voor het leven
Leden, ouders en verzorgers van juniorle-
den van gymnastiekvereniging G.V. Sparta 

Datum, plaats en tijd 
Datum:   20 februari 2017,  
Aanvang:  19.30 uur
Locatie:    het Pakhuis,  
  Molenaarsplein 24, 
                Ermelo.

HANS VAN ZETTEN
BIJ SPARTA ERMELO

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

20 februari 2017
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Verslag van de secretaris 2016
Organisatie

Het bestuur van G.V. Sparta Ermelo (opgericht 25.11.1913) bestond in 2016 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  Freerunnen
Mevr. A. Hekstra  Turnen
Mevr P. Boeve  Trampoline 
Mevr. M. Riedeman Dans 
Mevr E. den Herder Vitaal 

Secretariaat 
Mevr. E. den Herder / Mevr. H. Veldkamp
 
Ledenadministratie 
Dhr. P. van der Leek 
 
Website/pers 
Mevr. M. Riedeman (dans en algemeen)
Mevr. K. Stoel (freerunnen)
Mevrouw J. van den Brink (trampoline) 

Vitaal  
Dhr.  G. Weyenberg 
Mevr. N. Kruger
Mevr. A. van de Kamp
Mevr. J. Hamstra  

Leidinggevenden 
De vereniging bestaat uit 5 afdelingen met de mogelijkheden voor zowel recreatie- als 
wedstrijdsport. 

Gymnastiek 
Mevr. B. Hoeve-Smit 
Mevr. I. Ruis
Mevr. C. Lubbersen 
Mevr. S. Rakhorst
F. van Oeveren

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. B. Drost-van Norden

Trampoline
Mevr. A. Linthuis   
Dhr. R. Linthuis
Mevr. S. Schaftenaar
Dhr. J. Jansen

Freerunnen 
Dhr. R. Loedeman 

Accommodaties  
De vereniging maakt gebruik van de gemeentelijke accommodaties.  
Wethouder Balverszaal 
Sporthal Calluna 
Gymzaal Groevenbeek 
Sporthal Triade
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Onderscheiden leden 
Ere Voorzitter 
Dhr. W. Roelofs - 1999

Ere Lid    
Mevr. M.J. v.d. Weerdt
Mevr. N. v.d. Geest (overleden)
Mevr. M. Koerten -van Diermen
Mevr. J. de Ruiter
Dhr. E. Hilbrink - 1999
Dhr. H.R. van Isselmuden - 1999

Gouden speld van Verdienste 
Dhr. W. Roelofs - 1991

Leden van Verdienste 
Dhr. H. van Diermen
Dhr. F. Nieboer
Dhr. P.J. IJzebaart (overleden)
Dhr. C.R. v.d. Heuvel
Mevr. C. van Tuyl -  1991

Leden voor het leven 
Mevr. A. Schraal (overleden)

Sportman/vrouw van de vereniging 
Mej. Suzanne Derksen - 1989
Mevr. M. Jansen - 1990
Mej. Monique Pierlot - 1991 
Mej. Annette Steenbruggen - 1992
Dhr. H.R. van Isselmuden - 1993
Mej. M. v.d. Leek -  1994
Dhr. H. Wallagh (overleden) - 1995
Mej. E. Kars - 1996
Mej. C. Lubbersen - 1997
Mevr. B. Hoeve-Smit - 1998

Bondsonderscheidingen:
Erespeld
Dhr. W. Roelofs - 1988
Dhr. C.R. v.d. Heuvel - 1991 
Dhr. E. Hilbrink

Gouden speld v. verdienste 
Dhr. C.R. v.d. Heuvel - 1987
Mevr. M. Koerten- van Diermen 
Mevr. J. de Ruiter
Dhr. P.J. IJzebaart (overleden)
Dhr. F.H.G.M. Kersten - 1992
Dhr. E. Hilbrink - 2002
Zilveren speld v. verdienste 
Mevr. M.J. v.d. Weerdt 
Mevr. C. van Tuyl  
Dhr. H. van Diermen
Dhr. W. Roelofs
Dhr. C.R. v.d. Heuvel

Bronzen speld v. verdienste 
Mej. A. Kosters - 1996
Dhr. H.R. van Isselmuden - 2001

Diploma van verdienste 
Mevr. N. v.d. Geest (overleden)

Speld 50 jaar trouw lid 
Mevr. N. v.d. Geest (overleden)
Mevr. A. Jansen 
Mevr. M. Jansen

Speld 25 jaar trouw lid 
Mevr. A. Schraal (overleden)
Mevr. A. Bos - 1988
Mevr. J. van Diest (overleden) - 1988
Mevr. M. Jansen - 1988
Mevr. A. Nijhof - 1988
Mevr. G. v.d. Vlis - 1988
Mevr. A. Tange-Steenbruggen - 1996
Dhr. L. van Herk - 2003
Mevr.  A. Pul-v. Nieuwenhuizen - 2003
Mevr. H. Siderius - 2003 
Mevr. J. van Dienst (overleden)
Mevr. S. Guliker-Kuijpers - 2012
Mevr. B. Hazeleger - 2012 
Mevr. B. Hoeve – Smit - 2013 
Mevr. M. vh Maalpad - 2016 
Mevr. M. Bontan - 2016 
Mevr. H. Verburg - 2016 
Mevr N. van Diermen - 2016 
Mevr. A. Mijnten - 2016 

Internationale onderscheidingen FIG 
Mevr. N. Kruger - 1987 
(Gymnaste de class du monde)

Bonds Regio-onderscheiding
Erelid Regio Randmeren - Erelid Regio 
Utrecht:
Dhr. P.J. IJzebaart (overleden)
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NOTULEN 102de  ALG. LEDENVERGADERING  
(15-02-2016)

1. Opening
De voorzitter Hans de Haan opent deze vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Hans deelt mee dat Piet van der Leek iets later aanwezig zal zijn.
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen agenda
Er wordt een extra agenda punt toegevoegd, punt 12, vacature secretaris, coördinator 
turnen en coördinator free runnen..

4.  Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 16 februari 2015
Notulen worden goedgekeurd, er zijn geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen. 

5. Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De kascontrole is gedaan door A. Hoffmann en E. Hilbrink. Zij hebben het bestuur de-
charge verleend voor het gevoerde financiële beleid (zie pagina 18 van het verslag 2015).
De heer E. Hilbrink complimenteert de penningmeester voor de manier waarop alles 
inzichtelijk is en de wijze waarop hij werkt. 
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2016 zal bestaan uit de heer E. Hilbrink en de heer 
H. van Isselmuden. Zij zullen begin 2017 hiervoor benaderd worden. 

6. Vaststellen verslag 2015 secretaris
Dit betreft pagina 7 t/m 14 van het jaarverslag 2015
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen

7. Resultaat 2015 en vaststellen verslag 2015 penningmeester
De gegevens staan vermeld op pagina 15 t/m 17 van het jaarverslag 2015. Jaco geeft 
toelichting op resultaat over 2015.
In 2015 is het aantal leden nagenoeg gelijk gebleven. In tegenstelling tot andere jaren 
zijn de kosten voor de leiding en zaalhuur hoger dan begroot als gevolg van toename 
van het aantal lessen en lesuren. Bovendien zijn een aantal contracten ivm het aantal 
uren  omgezet naar een A-contract. Dit kost meer, maar er blijkt ook meer kwaliteit ge-
leverd te worden.  
Doteren aan reservefonds is helaas niet mogelijk in 2015 vanwege het beperkte saldo. 
Wederom zijn er twee trampolines aangeschaft door de Gemeente en zijn de oude tram-
polines doorverkocht via de KNGU.  De mutaties zijn verwerkt in de balans. 

8.  Vaststellen begroting  2016, incl. voorstel aanpassing contributiestructuur.
In een apart schrijven dat aan alle aanwezigen is overhandigd, wordt de voorgestelde 
contributieaanpassing uitgelegd. 
De bondscontributie wordt verhoogd en zal los van de verenigingscontributie in reke-
ning gebracht worden.  De tarieven voor 2016 zijn op jaarbasis:
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- Jonger dan 16 jaar € 20,24
- Ouder dan 16 jaar € 24,72
De verenigingscontributie zal gemiddeld met 4% verhoogd worden, deze verhoging zal 
met name worden doorgevoerd bij de leden die meer dan 1 uur per week sporten bij 
Sparta Ermelo. 
Deze verhoging is noodzakelijk vanwege de volgende redenen:
• Stijgende kosten voor leiding als gevolg van duurdere contractvormen en meer  

ureninzet
• Aanvulling materiaalfonds
• Verwachte stijgende huurkosten voor gebruik nieuwe sporthal
• Reële kostprijs van de extra uren boven het eerste uur
De voorstelde contributieverhoging alsmede de aanpassing van de contributie structuur 
worden goedgekeurd. 

9. Vaststellen afdelingsverslagen
De afdelingsverslagen worden goedgekeurd. 

10. Aftreedschema en vacature secretaris 
Dit betreft pagina 10 van het verslag 2015.
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:

Aftreden bestuursleden / te (her)kiezen bestuursleden G.v. Sparta Ermelo

2015 Piet van der Leek - Plv Voorzitter en ledenadministratie 
Esther den Herder - Secretaris

2016 Mirjam Riedeman - Algemeen bestuurslid
Jaco Cornellissen - Penningmeester

2017 Hans de Haan  - Voorzitter
Piet van der Leek  - Ledenadministratie
Esther den Herder  - Secretaris

Piet geeft aan nog maximaal twee jaar beschikbaar te zijn en wordt herkozen als be-
stuurslid. Esther treedt af maar geeft aan dit lopende sportjaar eventueel nog beschik-
baar te zijn. De functie van secretaris is wel open en gegadigden kunnen zich melden bij 
Esther. Jaco en Mirjam spreken uit dat zij de intentie hebben door te gaan. Zij moeten in 
september opnieuw benoemd worden. 

11. Update locatie ontwikkelingen
Paul Louwerse, project ontwikkelaar namens de Gemeente Ermelo, zal begin maart 2016 
zijn voorstel aan het college presenteren. 

Gebleken is dat er overdag voor de scholen behoefte is aan 4 zalen, maar dat er na 16.00 
uur 3 zalen nodig zijn. Dit biedt Sparta de mogelijkheid te gaan voor een vaste opstel-
ling zodat bepaalde turntoestellen niet opgeruimd hoeven te worden en de trampolines 
kunnen blijven staan. Bovendien is er een valkuil aangevraagd. De plannen zijn duidelijk 
uitgewerkt en onderbouwd, nu is het afwachten wat de raad besluit.
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12. Vacature coordinator turnen en freerunnen
Aleid (coördinator turnen) en Ditte (coördinator freerunnen) hebben beiden aangegeven 
eind van dit seizoen te willen stoppen. Deze vacatures zijn dus dan vacant. 

13. Rondvraag
De heer W. Roelofs geeft aan dat bij aanschaf van nieuwe trampolines er wellicht geke-
ken kan worden naar een goedkoper alternatief. Indien hiervan iets op papier staat dan 
ontvangt Jaco dit graag. 
Mevrouw M. v.d. Weerdt geeft aan dat zij het jammer vindt dat de opkomst bij een der-
gelijke vergadering zo laag is. Het bestuur zal voor de volgende ledenvergadering kijken 
of leden op een andere wijze benaderd kunnen worden, zodat zij wel aanwezig zullen 
zijn. 

14. Sluiting
Hans  bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.
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BESTUURLIJK 
Afgelopen jaar hebben we gemiddeld om de drie maanden vergaderd. Tussentijds 
vindt overleg plaats via de telefoon en email. 

Aftreden bestuursleden / te (her)kiezen bestuursleden G.v. Sparta Ermelo
2016 Mirjam Riedeman  Algemeen bestuurslid
 Jaco Cornellissen  Penningmeester
2017 Hans de Haan  Voorzitter
 Piet van der Leek  Ledenadministratie
 Esther den Herder  Secretaris (vacature sinds 2015)
2018 Mirjam Riedeman  Algemeen bestuurslid
 Jaco Cornelissen  Penningmeester

Buurtsportcoach
Sparta verwelkomt buurtsportcoach Kir-
sten de Bruin. Kirsten ondersteunt Sparta 
6 uur per week en richt zich op vernieu-
wing en kwalitatieve verbetering van het 
sportaanbod.

Voor dit seizoen ligt de focus op de afde-
ling turnen en vitaal. Het bestuur heeft 
Rene Linthuis gevraagd zijn expertise en 
ervaring in te zetten om het turnplezier 
en niveau te verhogen. Kirsten gaat turn-
coördinator Aleid Hekstra, Rene Linthuis 

en leidinggevenden on-
dersteunen. Daarnaast 

staat vernieuwing 
en uitbreiding in 
het sportaanbod 
voor volwassenen 
op de agenda. 

Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo
Sparta begeleid elk jaar diverse stagiaires 
van Landstede Sport en Bewegen. Bij de 
start van het sportseizoen 2016 zijn vier 
stagiaires van start gegaan. 

Aftreden bestuursleden/ (her)kiezen 
bestuursleden
In navolging van de statuten treedt een 
bestuurslid om de twee jaar af. Het aftre-
dende bestuurslid is gelijk herkiesbaar. 

Een bestuurslid kan altijd zelf ontslag 
nemen, mits schriftelijk en met een op-
zegtermijn 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. 
Het rooster ziet er als volgt uit:



SPARTA ONLINE 

EVENEMENTEN EN ACTIES 
Grote Clubactie  
In 2016 heeft G.V. Sparta Ermelo wederom meegedaan aan de Grote Clubactie. Binnen 
3 afdelingen is actief deelgenomen. Begin september 2016 kregen de leden van de 
afdelingen Turnen, Trampolinespringen en Dans een verkoopboekje uitgereikt om loten 
voor de Grote Clubactie te verkopen. 
De leden ontvingen per 15 verkochte loten 1 zwemkaartje van zwembad Calluna.
Ook dit jaar werd er goed verkocht. Er was gekozen om zowel loten via eenmalige 
machtiging als loten via contante verkoop te verkopen. Er werden totaal 1.994 loten 
verkocht. De (bruto) opbrengst van de Grote Clubactie 2016 was € 5.379,84 en kwam, 
na aftrek van kosten zoals o.a. incassokosten en de aanschaf van de zwemkaartjes, uit 
op € 4.298,95. Hiervan komt het grootste gedeelte ten gunste van de valkuil en de 
spiegels. 
 
De leden met de meeste verkochte loten zijn:
Chemène Hazelhof  77 loten  afd. Trampolinespringen
Rhodé van den Brink   40 loten  afd. Trampolinespringen
Gina van den Brink  53 loten  afd. Trampolinespringen
Deze leden hebben van Sparta een leuke attentie ontvangen.

Sparta Sinterklaasfeest
Woensdag 23 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”. 
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Website
www.spartaermelo.nl 
G.V. Sparta krijgt een nieuwe 
website. Haagen Internet 
heeft opdracht gekregen 
voor het ontwerp en de technische opzet. 
De structuur is zo goed als klaar. We zijn 
bijna zover dat de site gevuld wordt.

Facebook
www.facebook.com/ 
SpartaErmelo
De facebook-pagina van G.V. 
Sparta Ermelo heeft meer dan 
398 likes. Diverse afdelingen hebben een 
eigen pagina op Facebook.



12

Filmmiddag
Op 24 februari was er filmmiddag in de 
Balverszaal voor alle jeugdleden vanaf 4 
jaar en hun introducee.  
Er werden twee films gedraaid:  
13.00 uur Frozen 
15.30 uur Mees Kees op de planken

Bingo
Op 12 maart 2016 was er een gezellige 
Bingo in Ons Huis. ‘s Middags voor de 
kinderen, ‘s avonds voor volwassenen. 
De prijzen waren o.a. entreekaartjes voor 
zwembad, attractiepark, 
beautybonnen en dag-
jes uit.  

Beldagen Vriendenloterij
Voor de inrichting van de nieuwe locatie 
heeft het Sparta Belteam meegedaan aan 
de Nationale Belweken van de Vrienden-
Loterij op 14 en 16 maart tussen 18.30 en 
21.00 uur. Het belteam heeft veel leden 
kunnen bereiken en ook diverse leden 
bereid gevonden een lot te nemen, waar-
voor nogmaals dank!
Via het lot maakt u elke maand kans op 
mooie prijzen en 50% van uw bijdrage 
gaat naar uw vereniging, dus naar Sparta 
toe.
Heeft u ook een lot van de Vriendenloterij  
en wilt u die koppelen aan Sparta? Dat 
kan. Mirjam Riedemaan kan dit voor u in 
orde maken. 

Uitreiking Rabobank Clubkascampagne 
levert mooi bedrag op
Woensdagavond 30 maart waren alle 
verenigingen en stichtingen uitgenodigd 
voor de uitreiking van de Rabobank Club-
kascampagne. Alle Rabobank Randmeren 
leden konden afgelopen weken op hun 
favoriete vereniging of stichting stemmen. 
De opbrengst voor onze vereniging is  
€ 527,-.
Iedereen bedankt voor het stemmen!

Stuif’s in bij Turnen
Op zaterdag 
17 september 
organiseerde de 
afdeling turnen 
een Turninstuif 
voor alle basis-
school leerlingen 
van Ermelo.
De hele zaal stond 
vol met span-
nende activiteiten 
waaronder de 
airtrack (tumblingbaan), grote trampoline, 
touwen, ringen en een balanceerparcours. 
De opkomst was meer dan voldoende en 
de kinderen hebben een hele leuke mid-
dag gehad!
In de pauze werden de kinderen ook nog 
verrast met een mooie demonstratie van 
oud Sparta turnster Juliet Alkema die nu 
topturnster is van TON Almelo.

Super opkomst bij Ermelolympics 
In de week van 15 t/m 19 augustus organiseren de buurt-
sportcoaches Ermelolympics. Niet alleen in Rio wordt gesport, 
ook in Ermelo. Zo kon er ook vandaag, 17 augustus, tram-
poline worden gesprongen bij GV Sparta Ermelo. Kinderen 
wisten de Weth. Balverszaal goed te vinden. Het was gezellig 
druk op en rondom de trampolines.



13

Bijdrage Vriendenloterij showkleding
Een grote verrassing voor Marieke den 
Uijl-van den Brink van de VriendenLote-
rij. Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo 
deed een aanvraag bij het VriendenFonds 
voor showkleding voor dansgroep Swing 
Inn waar Marieke leidinggevende is. Het 
VriendenFonds beoordeelde de aanvraag 
en schonk een bijdrage om de harten-
wens voor showkleding te realiseren.

25 jaar lid! Van Harte Gefeliciteerd!
Maar liefst 25 jaar lid! De jubilerende 

dames Metje van het Maalpad, Mar-
rie Bontan, Hennie Verburg, Nel van 
Diermen en Antje Mijnten ontvingen 

van Natascha Kruger de KNGU speld en 
bloemen tijdens de seizoensafsluiting op 

27 juni. Alle dames van harte ge-
feliciteerd met dit geweldige 

jubileum. 

Diploma voor Emma, Rhode en Gerlinde
Dinsdagavond 8 maart werden Emma, 
Rhodé en Gerlinde verrast tijdens hun 
dansles. Afgelopen jaar hebben zij bij 
GV Sparta Ermelo de opleiding Jazzdans 
Leider 1 gevolgd en stage gelopen in de 
kinderdanslessen. Gefeliciteerd met het 
behalen van jullie diploma!

Freerunners naar GYMXL
Op zaterdag 25 juni ging trainer Ronald 
Loedeman met zijn gevorderde freerun-
ners naar Gym XL te Amersfoort. Deze 
middag werd aangeboden door 
de  Rabobank door middel 
van de clubkas campagne.

Beweegdiploma 1 en 2
De diploma’s van het Beweegdiploma 1 
en 2 werden voor de tweede keer bij GV 
Sparta Ermelo uitgereikt. De kinderen die 
de afgelopen maanden, aan de reguliere 
Peuter- en Kleutergym-lessen en Ouder 
& Kind Gym-lessen deelnamen waren uit-
genodigd om, in een feestelijk versierde 
gymzaal, hun diploma in ontvangst te ne-
men. Dit gebeurde op zaterdag 14 mei in 
de Wethouder Balverszaal. Onder belang-
stelling van ouders, broertjes en zusjes 
en opa’s en oma’s lieten de kinderen aan 
iedereen zien hoe goed ze de verplichte 
oefeningen op de diverse onderdelen 
hadden geleerd tijdens de lessen.

Barbeque  
Dit jaar wilde het bestuur de leiding op 
een andere manier bedanken voor hun 
inzet en organiseerde daarom een bbq 
voor alle leidinggevenden en de be-
stuursleden. De bbq werd gehouden bij 
de scouting aan de Kalkoenweg. Voordat 
er gegeten werd kwam er eerst een huif-
kar om de deelnemers in een rondje van 
een uur Ermelo te laten zien. Bij terug-
komst ging de bbq aan en werd de avond 
afgesloten met ijs en koffie. 
De aanwezigen vonden het 
een leuke gezellige avond 
waarin iedereen elkaar 
een beetje beter leerde 
kennen.
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FINANCIEEL VERSLAG 2016  
Resultaat 2016
Het positieve saldo 2016 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.

  

Inkomsten Grote clubactie 
De inkomsten per afdeling uit de Grote Clubactie zijn opgenomen op de balans, aan-
gezien hier in toekomstig uitgaven tegenover zullen staan. De deelnemende afdelingen 
hebben de opbrengsten grotendeels gereserveerd voor faciliteiten in de toekomstige 
nieuwe locatie (vervanging Calluna), waar een deel van de wensen door Sparta zelf 
bekostigd zal (moeten) worden.

Bondscontributie/contributie 
De verhoging die de KNGU in 2017 doorvoert in de bondscontributie wordt onverkort 
doorgevoerd in de contributie van GV Sparta Ermelo. 

Daarnaast wordt voorgesteld 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 ma-
teriaalfonds 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.

De ledenaantallen zijn als volgt:  
   2016 2015 
Meisjes  t/m 11 jaar 188 208
Jongens  t/m 11 jaar 47 45
Meisjes 12 t/m 18 jaar 69 85
Jongens 12 t/m 18 jaar 30 38
Dames 19 t/m 49 jaar  95 101
Heren 19 t/m 49 jaar 14 11
Dames 50 jaar en  ouder 99 101
Heren 50 jaar en ouder 12 12
   554 601

In- en uitschrijvingen 
Er zijn in 2016 162 nieuwe leden geregis-
treerd en 209 leden uitgeschreven. Dit 
houdt in dat ruim 30% van de leden in 
2016 is gemuteerd. Het verloop van het 
leden is te verklaren uit:
• Vanwege de hogere (bonds)contri-

butie;
• Introductie freerunnen bij omlig-

gende verenigingen;
• Vertrek bij de afdeling turnen van-

wege ontevredenheid over de kwali-
teit van de lessen. Het bestuur heeft 
op dit punt inmiddels maatregelen 
genomen met een plan van aanpak 
en een aantal vertrokken leden is 
inmiddels teruggekeerd.



AFDELINGSVERSLAG DANS  

Overig nieuws
• Tijdens het seizoen moesten we afscheid nemen van Sarah Schuring, zij moest 

vanwege een nieuwe baan stoppen met les geven, Sarah werd opgevolgd door 
Bertina Drost. Van Bertina namen we in juni afscheid omdat zij het lesgeven niet 
meer kon combineren met haar gezin. Voor haar is geen vervanging gevonden.

• Assistenten: Sarah Schuring heeft op 20-2-2016 haar diploma Jazzdans Leider 2 in 
ontvangst genomen.

• Rhodé Schalk, Gerlinde van de Ham en Emma Schuur hebben op 8-3-2016 hun 
diploma Jazzdans leider 1 in ontvangst genomen.

• In december ontving Arjanne Termaat haar diploma Jazzdans Leider 2.

Coördinator  
Mirjam Riedeman.

Leidinggevenden
Bianca Hazeleger  
Marieke den Uijl-van den Brink 
Suzan Guliker-Kuijpers
Manon Riedeman
Lianne van ’t Zand
Ilse Offenberg
Bertina Drost-van Norden

Wedstrijden
• 13 februari Oost-Nederlands 

Kampioenschappen: De B-selectie 
behaalde een 1e plaats

• 21 mei: Dance2 in Deventer:  
Recreatie 6 t/m 9 jaar wint de 
dance2impress trofee met de 
Pinokkio dans

• 28 mei Dansdag Put-
ten: Recreatie 6 t/m 
9 jaar wint de 
aanmoedigings-
prijs met de 
Pinokkio dans

Optredens/shows
• 11 juni Theatershow in de Dialoog 

2 uitverkochte zalen
• 1 oktober Landelijke theaterdemo 

in Deventer: B-selectie is hiervoor 
geselecteerd uit 1.000 dansen.

• Er werd door de groepen aan diverse 
demo’s in de buurt deelgenomen, 
zoals een optreden bij Showband 
Doe Maar, Fête de la musique en 
werd er gedanst tijdens de intocht 
van Sinterklaas en de kerstmarkt.
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AFDELINGSVERSLAG FREERUNNEN  
Voor de vijfde keer een jaarverslag van Freerunnen. Deze relatief nieuwe sport heeft al 
een serieuze plaats weten te verwerven binnen het sportaanbod van Ermelo en binnen 
G.V. 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 inmid-
dels 5 groepen waar naast de trainer Ronald Loedeman, de inzet van 
assistenten en/of stagiaires hard nodig is. 

Regelmatig verzorgt Ronald clinics Freerunnen op College Groeven-
beek.  Zo werken we samen om jongeren aan het sporten te krijgen 
en/of houden.

Aantal leden: ca 65

Jaaroverzicht
Sportstimulatie Rabobank geld: 2 uur huur XL hal Amersfoort 25 juni 2016
 
 

Trainingen
• Weth.Balverszaal   

maandag 17.00 en 20.00  
• CC Groevenbeek 

dinsdagen 18.30 en 20.30

Trainer   Ronald Loedeman 
Assistent Jan Willen Broekhoven 
Stagiaire  Inge Huisman 
  Lotte Goosessen 
Coördinator Ditte Spek
Foto’s en website Karin Stoel  
    



AFDELINGSVERSLAG TURNEN/GYM  
(Ouder & Kind gym, peuter- en kleutergym, recreatief en selectie turnen dames/heren)

 
Wedstrijdseizoen 2015-2016
2e divisie Lieke de With heeft prima geturnd met een plek in de districtsfinale.
4e divisie 6 turnsters in 4 verschillende leeftijdscategorieën. Emma Kersten wist 
  zich te plaatsen in de regiofinale.
5e divisie:  10 turnsters in 4 verschillende leeftijdscategorieën. In deze divisie  
  wist Emma Kersten zich te plaatsen voor de regiofinale.
6e divisie: 7 turnsters in 3 verschillende leeftijdscategorieën. Tara Ruitenberg 
  behaalde een prachtige 4e plaats in de finale.
Pre-instap: 3 turnsters. Saffirah Zijlstra heeft hierbij een 5e plaats behaald.

Bij Turnen Dames is een thuiswedstrijd in Calluna georganiseerd op 6 februari.  Zowel 
ouders als trainster hebben stevig de handen uit de mouwen gestoken. Maar vooral 
dankzij de geweldige ondersteuning door transportbedrijf St. van den Brink en verhuis-
bedrijf van Beek. Zij hebben de turntoestellen van Balverszaal naar Calluna vervoerd.   
Ruim 140 turnsters uit de 6e divisie deden mee waaronder 7 van Sparta.

Bij Turnen Heren deden 3 turners aan wedstrijden mee, Gido Blom, Samuel Kalkman 
en Finn Jens. Finn 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 een onderlinge wedstrijd tussen SSS Voorthuizen, Orion Putten en 
Sparta Ermelo. In de categorie niveau 15, instap waren alle drie de podiumplaatsten 
voor Sparta. In categorie niveau 15, benjamins won Dominic de tweede plaats. In ni-
veau 15, jeugd kreeg Kelvin de gouden medaille.  
De jongensgroep Turnen Heren kijkt terug op een mooi seizoen 2016. Naast de uit-
stapjes naar Amersfoort  en de Turn Clinic Kampen waren er veel bijzondere activiteiten 
zoals het clubkampioenschap, de instuif,  wartepietgym,  kerstles en de Marinetraining. 
We zijn met 8 jongens de KNGU Heren wedstrijden ingegaan. Zeker gezien de wei-
nige trainingsuren die de jongens konden maken met  trainster Bertha Hoeve-Smit en 
stagiaire Fleur van Oeveren zijn er prachtige resultaten behaald! Goud, Zilver en Brons 
waren er voor Tom Belien Samuel Kalkman en Ken van Heuvelen evenals tickets voor 
de finale. Met gepaste trots wisten de heren zich alsvolgt te plaatsen voor de Toestel 

Overige betrokkenen turnafdeling  
Assistenen: Romy v.d. Bunt,  
  Thom van Santen 
  Lotte Goossensen.
Juryleden: Aleid Hekstra (TD2)
Website:  Vacant
Coordinator: Aleid Hekstra
ZOKA-kampen Vacant

Leidinggevenden
Bertha Hoeve-Smit 
Sandra Rakhort
Irene Ruis  
Claudia Lubbersen
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Kampioenschappen: Jeugd: Samuel Kalkman, Gido Blom, Pupil: Ken van Heuvelen en 
Instap:Tom Belien. Gezamelijk sleepte ze maar lieftst 11 medailles in de wacht!! Niet 
eerder zagen Bertha en Fleur hun inspanningen zo rijkelijk beloond.  

Your Turn KSS-1 Assistent
Gido Blom behaalt het Diploma KNGU –KSS 1 Your Turn Assistent Gymnastiek olv 
trainsters Bertha Hoeve-Smit. Daartoe werden 19 opdrachten uit het KNGU boek Your 
Turn door Gido goed uitgevoerd zowel in de meisjes als de jongens groepen. Dit is 
feestelijk gevierd en is Gido met een Oldtimer naar de zaal gekomen. 

Beweegdiploma
In samenwerking met het locale initiatief JOGG (jongeren op gezond gewicht), twee 
basisscholen (De Arendhorst en de Julianaschool) en een peutersopvang (Beertje Puk) 
in Ermelo-West zijn de lessen voor het beweegdiploma ook dit jaar start gegaan. Op 
woendsdag 22 juni hebben er ruim 80 kinderen in een feestelijke gymzaal hun kunsten 
aan (groot)ouders laten zien en zijn de beweegdiploma’s uitgereikt.
Ook bij de Ouder & Kind Gym, de peuter- en kleutergym is met het beweegdiploma 
gewerkt. Onder leiding van trainsters Bertha Hoeve-Smit en Claudia Lubbersen zijn be-
weegdiploma’s gehaald door deelnemers van deze maandag- en zaterdaglessen. Op 14 
mei was er een feestelijke gymmorgen van het Nijntje Beweeg Diploma en gingen veel 
blije kindertjes met een heerlijke Nijntje traktatie en hun Diploma naar huis.

Website
In maart 2016 is Ellen Koppe gestopt om het nieuws over de turnafdeling op de website 
te plaatsen. Op de herhaaldelijke oproepen van Ellen is geen reactie gekomen van ou-
ders. De informatievoorziening van/door/over de turnafdeling ligt sinds april 2016 stil. 

Extra trainingen in schoolvakanties
Sandra Rakhorst heeft zowel in de herfst- als in de kerstvakantie extra trainingen voor 
de turnselectie (dames en heren) georganiseerd. Sandra kan de kennis en ervaring 
opdoen bij de top-trainingen van de 1e en 2e divisie turnsters en deze overbrengen en 
toepassen voor de totale turnselectie. Zo maakt de hele selectie een sprong voorwaarts.

Organiseren onderlinge wedstrijd
Als aanvang van het nieuwe wedstrijdseizoen 2016/2017 is in de Balverszaal een on-
derlinge wedstrijd georganiseerd met verenigingen uit Putten, Voorthuizen, Hierden, 
Nijkerkerveen en Harskamp. Een sportieve uitdaging voor bijna 80 turnsters. 

Clubkampioenschap
Het eind van het turnseizoen wordt traditioneel afgesloten met het clubkampioen-
schap. Een feestelijke middag waaraan zowel de recreatiegroepen als de selectiegroe-
pen deelnemen.



AFDELINGSVERSLAG TRAMPOLINE  
2016 was een relatief rustig, maar wel enorm gevarieerd jaar voor de trampolineploeg. 
Zo waren er voor alle lagen, van recreatie tot selectie weer voldoende uitdagingen. En 
het jaar begon direct al goed met de selectie van 4 springsters voor het nationale team. 
Hieronder een korte impressie van het jaar van de afdeling Trampolinespringen in 2016: 

 

Nationaal
Nationaal werden weer de gewoonlijke wedstrijden gevolgd voor de selectie en recre-
atie. Hieronder een korte opsomming van de resultaten van de afdeling:

Districtswedstrijden – 22 deelnemers
Finalisten in Ahoy
E-Instap:  Hazelof/Middelwijk (5e) 
E-Pupillen:  Elzinga/De Bruijne (13e)
D-Pupillen:  Caro Binnerts (4e), Jula Arends (11e); Laurens Bos (4e), Binnerts/ 
  Arends (brons)
D-Jeugd:   Ranita Jansen (9e)
C-Jeugd:   Zara Dijkema (brons), Rhodé v/d Brink (5e), Britt Stoel (9e), Lieke 
  Schuur (10e), Stoel/Dijkema (brons), Schuur/Huisman (13e)  
C-Junioren:  Megan Verhaar (7e)
C-Senioren:  N. v/d Veen (7e), S. Schaftenaar (9e), J. Jansen (3e), Schaftenaar/Vd 
   Veen (5e)

Landelijke Plaatsingswedstrijden – 13 deelnemers
Finalisten in Ahoy
B-Pupillen: Eline Westhuis (4e), Valerie Bosschart (7e), Bosschart/Westhuis (brons)
B-Junioren: Gina van den Brink (4e), Tamar Foppen (9e), Foppen/Vd Brink (6e)
B-dames:  Christel Groothuis (8e), Groothuis/Beijleveld (4e)
A-Jeugd:  Tessa Boeve (goud), Dani Mooibroek (zilver), Anke Boeve (brons), Isa 
   Meijerink (6e) Boeve/Boeve (4e), Meijerink/Beijleveld (9e), Cornelis 
  sen/de la Parra (10e)
A-Junioren:  Annemijn Cornelissen (7e), Tessa de la Parra (11e)
A-dames: Melissa Schuur (9e), Romee Pol (15e) Schuur/Pol (8e)

Het Trampoline Centrum Gelderland 
(TCG)
Het Trampoline Talentencentrum draait 
al weer 11,5 jaar en heeft eind 2016  21 
leden. Met leden uit Amersfoort, Ermelo, 
Garderen, Harderwijk, Heerde en Hoog-
land en Putten. 

Trainersteam 2016
Jesper Jansen  
Sandra Schaftenaar  
René Linthuis   
Alice Linthuis   
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Districtskampioenschap Oost
Het districtskampioenschap werd wederom gezamenlijk gesprongen (selectie en recre-
atie). 23 recreanten namen deel en dat resulteerde in: 3 x goud, 2 x zilver, en 4 x brons. 
Bij de selectie namen 28 springers deel en dat leverde een fraaie oogst op: 10 x goud, 7 
x zilver en 5 x brons.

Teamwedstrijden najaar 2016 en NK Clubteams
Sparta A1 – A-klasse  :  voorronde 9e, geen NK,   
Sparta A2 – A-klasse  :  voorronde 8e, geen NK
Sparta B3 – B-klasse   :  voorronde 1e, NK: brons!! 
Sparta B4 – B-klasse  :   voorr. 11e, geen NK 
Sparta C5 – C-klasse  :  voorronde 2e, NK: goud!! 
Sparta C6 – C-klasse  :  voorronde 5e, geen NK

Sparta D6 – D-klasse  :  voorronde 3e, NK: brons 
Sparta D7 – D-klasse  :  voorronde 3e, NK: 8e 
Sparta D8 – D-klasse  :  voorronde 2e, NK: 6e 
Sparta E9 – E-klasse   :  voorronde 2e, NK: 9e
 
Internationaal
IAG Den Bosch
Finaleplaatsen: Laurens Bos, Jesper Jansen, Rhodé van de Brink, Jilde Hagen, Christel 
Groothuis, Dani Mooibroek, Tessa Boeve, Tamar Foppen, Romee Pol.
Rhodé van den Brink – brons; Jesper Jansen – brons;  Tessa Boeve – brons;  Romee Pol 
- goud

Ostsee-Pokal – Sörup Duitsland
Finaleplaatsen: Eline Westhuis, Valerie Bosschart, Jilde Hagen, Tessa 
Boeve, Anke Boeve, Isa Meijerink, Dani Mooibroek, Annemijn 
Cornelissen, Melissa Schuur, Romee Pol.
Jilde Hagen – brons;  Dani Mooibroek – brons;  Boeve-Boeve – 
syn.goud; Schuur-Pol – syn.zilver

Oldies-Cup – Lauenförde Duitsland
In het najaar deden 4 Oldies voor het eerst in een aantal jaren 
weer eens mee aan het internationale toernooi De Oldies-cup. 
Anoek Binnerts, Anita Visch, Angela Versluis en Erik Langelaar sprongen 
mooi toernooi. Erik wist zelfs in zijn leeftijdscategorie de bronzen plak te behalen!



David Ward Hunt-cup – Gillingham Engeland
De A-selectie ging in november voor het eerst in de carrière naar een toernooi in Enge-
land. Het bleek een prachtig toernooi te zijn, van zeer hoog niveau, met deelnemers uit 
8 verschillende landen.
Brons was er voor de jeugdspringers Anke en Tessa Boeve bij het synchroonspringen. 
Zilver ging er naar de dames Romee Pol / Romana Schuring en ook het team met Gina 
v/d Brink, Tamar Foppen, Brigit Kappe en Annemijn Cornelissen won brons. Een leuke 
start op dit voor Sparta nieuwe toernooi!

Kngu-Selecties
Op 24 januari werd er door de KNGU in Alkmaar een selectiedag gehouden voor 
nieuwe leden voor de Oranje Jong Talent-selectie. Hierbij werden werd voor het eerst 
sinds een aantal jaren maar liefst 4 springsters geselecteerd, t.w. Dani Mooibroek, Tessa 
Boeve, Anke Boeve en Isa Meijerink!
In het voorjaar van 2016 maakte de 19-jarige Romee Pol haar rentree binnen het 
trampolinespringen. Als jeugdspringster gestopt, begon ze weer als volwassene. De 
progressie was in korte tijd zo snel, dat zij al gauw de limiet voor Oranje sprong en 
daarmee werd opgenomen in de Oranje-selectie. Een comeback waar heel springend 
Nederland flink van onder de indruk is! Als eerste Sparta-dame die drievoudige salto’s 
gaat springen op wedstrijden, beloofd 2017 een mooi jaar te worden!

Sponsoren In 2016
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 
Brein Inspectie

Alice Linthuis
Hoofdtrainster Trampolinespringen
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AFDELINGSVERSLAG VITAAL  
 
Vitaal bij G.V. Sparta Ermelo kent 7 groepen.

Lessen Vitaal G.V. Sparta Ermelo
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 Jeannette 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

Lessen Natascha Kruger  
Het is weer een jaar geweest met hard werken, soms verdriet, veel lachen en nog meer 
gezelligheid. Op alle lessen hebben wij afgelopen jaar nieuwe leden mogen ontvangen. 
En deze hebben een warm welkom gekregen. Het is altijd fijn nieuwe aanwas te zien 
komen bij de zeer trouwe groepen van zowel de maandag als de dinsdag. Voor enkele 
dames van de maandagmorgen was het dit jaar groot feest. Vier dames mochten het 
ere speldje van de gymnastiekbond in ontvangst nemen. Zij waren het afgelopen sei-
zoen 25 jaar lid van Sparta! Tijdens het etentje ter afsluiting van het seizoen kregen zij 
uit handen van juf Natascha deze onderscheiding en bloemen. 



Les 60 +/70+ Alberta vd Kamp
Met veel plezier komen de deelnemers naar de gymles, een wekelijks uitje.
Inmiddels heeft (senioren-) leidster Alberta vd Kamp behalve haar diploma Meer Bewe-
gen voor Ouderen, nu ook Pilatus- , zitdans/rollatordans- , stoelgym-  en valpreventie-
certificaat gehaald.
De danspasjes zijn vervangen voor een conditiedans op muziek, dit gebeurt nu achter 
een stoel in verband met steun en veiligheid. De valpreventie wordt verweven door de 
les heen. Er wordt aandacht besteed aan oefeningen voor sterke bovenbenen, enkels en 
reflex oefeningen. Ook het zelfvertrouwen is belangrijk bij valpreventie, door bepaalde 
oefeningen wordt dit zelfvertouwen gestimuleerd.
1 van de deelnemers kan niet meer komen, doordat haar man langdurig ziek is. Er is ook 
een nieuwe deelneemster bijgekomen.  
Vlak voor de grote vakantie, toen het erg 
warm was, is er een fijne buitenwandeling 
gemaakt.
Het jaar werd gezellig afgesloten met 
een fietstocht en autotochtje naar Putten, 
waar de deelnemers koffiedronken met 
iets lekkers bij Alberta .
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