JAARVERSLAG 2020

VOORWOORD
Dit jaar ontvangt u een noodversie van het jaarverslag. Daarmee voldoen we als bestuur aan onze verplichtingen. Bij
gebrek aan invulling van de secretarisfunctie ben ik genoodzaakt dit jaarverslag zelf samen te stellen, een
ongevraagde neventaak helaas.
Het afgelopen jaar, 2020, is voor Sparta een jaar van stilstand geweest. Vanaf maart zijn onze lessen fors beïnvloed
door de gevolgen van het COVID19 virus. Als binnensportvereniging hebben we veel last gehad van de lockdowns en
gedurende het jaar vele protocollen opgesteld om de sport doorgang te kunnen laten vinden. Vanaf juni is met
inspanning van velen een aanbod van buitenlessen geboden. Geen vervanging voor de lessen binnen, maar wel
mogelijkheid tot bewegen en ontmoeten.
Van een aantal afdelingen treft u een verslag aan in dit jaarverslag, helaas zijn er geen sportieve successen te melden.
Ik bedank de vrijwilligers voor de input voor dit jaarverslag.
Als vereniging kunnen we niet zonder vrijwilligers. We hebben momenteel te weinig mensen die zich bestuurlijk willen
inzetten en dat gaat tot serieuze problemen leiden als we dat niet weten te veranderen. We zijn al ruim 3 jaar
tevergeefs op zoek naar een secretaris en naar een coördinator voor de afdeling Vitaal 50+. De grens van wat we als
bestuur extra kunnen was al bereikt. Naast deze functies zijn of nu ook de functies coördinator turnen, coördinator
freerunnen, penningmeester en voorzitter vacant. ER IS ECHT HULP NODIG!
Willen we onze ambities de komende jaren kunnen waarmaken en de vereniging voor onze leden betaalbaar houden
dan is het van groot belang om deze plekken ingevuld te krijgen. In het jaarverslag staan de functies beschreven en ik
vraag u met klem er serieus naar te kijken. Bij vragen gaan we graag het gesprek aan.
We moeten het met elkaar doen!
Jaco Cornelissen,
Voorzitter G.V. Sparta Ermelo

AGENDA 107e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Genodigden
Ereleden
Leden van verdienste
Leden voor het leven
Leden, ouders en verzorgers van juniorleden van gymnastiekvereniging G.V. Sparta
Datum, plaats en tijd
Datum:

31 mei 2021

Aanvang:

20.30 uur

Locatie:

Online vergadering

Agenda
1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Vaststellen agenda

4.

Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 17 februari 2020

5.

Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie

6.

Resultaat 2020 en vaststellen verslag 2020 penningmeester

7.

Verslag van de secretaris.

8.

Vaststellen begroting 2021

9.

Vaststellen afdelingsverslagen

10.

Aftreedschema

11.

Vacature voorzitter, penningmeester, secretaris, coördinatoren, commissies, leiding

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Namens het bestuur van G.V. Sparta,
Renske de Jongh
Ledenadministratie.
Het jaarverslag is 1 week van tevoren verkrijgbaar via het secretariaat:
info@spartaermelo.nl en te bekijken op de website www.spartaermelo.nl.

Organisatie 2020
Het bestuur van G.V. Sparta Ermelo (opgericht 25.11.1913) bestond in 2020 uit
Dhr. J. Cornelissen

voorzitter (tot uiterlijk eind 2021)

Vacant

secretaris

Dhr. C. van Iersel

penningmeester (tot uiterlijk 30 juni 2021)

Mevr. R. de Jongh

algemeen bestuurslid en ledenadministratie

Mevr. B. Hazeleger

algemeen bestuurslid en coördinator Dans

Coördinatoren
Michael Hollander

Freerunnen (tot uiterlijk eind 2021)

Dhr. W. Bremer

Turnen (vacant sinds 1 maart 2021)

Mevr J. Hazelhof

Trampoline

Mevr. B. Hazeleger

Dans

Vacant

Vitaal

Beheer info@spartaermelo.nl
Mevr. A. Bosschart
Notulist
Mevr. G. Cornelissen
Ledenadministratie
Mevr. R. de Jongh
Website/pers
Mevr. M. Riedeman
Mevr. J. Bouwman (Dans)
Mevr. J. Timmer (Trampoline)

Onderscheiden leden
Op 20 mei 2020 overleed op 90-jarige leeftijd ons erelid Gritha van de Weerdt. Zij is jarenlang penningmeester
geweest en heeft veel voor onze vereniging betekend. Wij zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd.
Ere Voorzitter

Gouden speld v. verdienste

Dhr. W. Roelofs - (1999)

Dhr. C.R. v.d. Heuvel - (1987)

Gouden speld van Verdienste

Mevr. M. Koerten- van Diermen

Dhr. W. Roelofs - (1991)

Mevr. J. de Ruiter

Ere Lid

Dhr. E. Hilbrink - (2002)

Mevr. M.J. v.d. Weerdt – overleden 2020

Zilveren speld v. verdienste

Mevr. M. Koerten -van Diermen

Mevr. M.J. v.d. Weerdt – overleden 2020

Mevr. J. de Ruiter

Dhr. H. van Diermen

Dhr. E. Hilbrink - (1999)

Dhr. W. Roelofs

Dhr. H.R. van Isselmuden - (1999)

Dhr. C.R. v.d. Heuvel

Mevr. B. Hoeve-Smit - (2018)

Bronzen speld v. verdienste

Leden van Verdienste

Mej. A. Kosters - (1996)

Dhr. H. van Diermen

Dhr. H.R. van Isselmuden - (2001)

Dhr. F. Nieboer

Internationale onderscheidingen FIG

Dhr. C.R. v.d. Heuvel

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

Bondsonderscheidingen:
Erespeld
Dhr. W. Roelofs - (1988)

Mevr. J. Hoeve-van ‘t Spijker (2017)

Dhr. C.R. v.d. Heuvel - (1991)

Mevr. L. van ‘t Zand (2018)

Dhr. E. Hilbrink - (2005)

Mevr. C. Lubbersen (2019)

Speld 25 jaar trouw lid

Mevr. M. Autsema (2019)

Mevr. A. Bos - (1988)

Mevr. M. Mulder (2019)

Mevr. M. Jansen - (1988)

Speld 50 jaar trouw lid

Mevr. A. Nijhof - (1988)

Mevr. A. Jansen

Mevr. G. v.d. Vlis - (1988)

Mevr. M. Jansen

Mevr. A. Tange-Steenbruggen - (1996)
Dhr. L. van Herk - (2003)
Mevr. A. Pul-v. Nieuwenhuizen - (2003)
Mevr. H. Siderius - (2003)
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)

NOTULEN 106de ALG. LEDENVERGADERING
(17-02-2020)

1. Opening
De voorzitter Jaco Cornelissen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen
Schriftelijke afmeldingen van de heer H.R. van Isselmuden vanwege gezondheidsklachten en de heer W. Roelofs om
diverse redenen. De opmerkingen van de heer H.R. van Isselmuden worden bij agendapunt 5 besproken. Aangezien er
niet-uitgesproken zaken resteren zullen De voorzitter en Chris binnenkort een afspraak plannen om te spreken over de
gevoelens van onvrede en zorg. Omdat we niet graag zouden zien dat ereleden opstappen.
3. Vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
4. Goedkeuring notulen ledenvergadering dd 11 februari 2019
Notulen worden goedgekeurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Bij deze willen wij Hedi Veldkamp nogmaals bedanken voor jarenlang notuleren cq ondersteunen van het bestuur.
5. Resultaat 2019 en vaststellen verslag 2019 penningmeester
Penningmeester Chris van Iersel licht het resultaat 2019 toe (bladzijde 11 t/m 13).
De kostenpost beleid is een tijdelijk investering i.v.m. de nieuwe accommodatie. Extra kosten door ontbreken van
vrijwilligers. Het negatieve saldo 2019 is helaas onttrokken aan de algemene reserves, uitdaging om dit te voorkomen!
Op bladzijde 12 ontbreken de regels “totaal afschrijvingen per saldo t/m exploitatieresultaat”. Het totaal overzicht is
los in het jaarverslag gestopt. In jaarverslag 2019 versie 2 zal de tekst worden opgenomen.
Onderstaand opmerkingen van de heer H.R. van Isselmuden ivm zijn afwezigheid:
Wij hebben over het jaarverslag al menige discussie gevoerd zowel als met de penningmeester als met de voorzitter,
met de bedoeling dit niet allemaal te hoeven te bespreken tijdens de jaarvergadering. Ik weet als geen ander hoeveel
werk het penningmeesterschap kost waarvoor dank. Toch heb ik nog enkele opmerkingen.
a) Ik gaf aan dat de contributie met 6,2 % zou stijgen. Gaf toen een voorbeeld van 50+ zou dan een stijging zijn van
4,49%  De beide percentages kunnen niet zondermeer worden opgeteld.
b) Rente die niet geboekt is daar spreekt men van een bedrag dat niet de moeite waard is. Daar gaat het niet om.
In principe sluit de jaarrekening niet aan bij de bank tegoeden of zit de rente opgesloten in de diverse saldo’s. 
De rente over 2019 is verwaarloosbaar. In 2020 zullen we er op letten dat deze op de rekening rente-opbrengsten
inzichtelijk wordt gemaakt.
c) Dat er een optelfout in personeelskosten 2018 zit kan gebeuren, maar dit was in een oog opslag te zien.
d) De waarde van de trampolines is met € 5.736 gestegen. Op mijn vraag of dit betaald is uit de algemene reserve
zo ja waarom niet uit het fonds apparatuur en materiaal gehaald was het antwoord: investeringen worden niet
uit de algemene reserve betaald. Deze worden geactiveerd en afgeschreven. De afschrijvingslasten drukken op
het jaarresultaat maar zijn geen cash-out op zijn Hollands gezegd kasstromen vormen daarmee een potje voor
nieuwe aanschaf, Maar uit welk potje is het dan wel betaald.
e) De opmerking n.a.v. een financieel overzicht per afdeling ‘we zijn een vereniging klopt” helemaal voor de
buitenwereld, maar niet op financieel gebied. Ergens staat ook nog sommige potjes zijn goed gevuld.
f) Punt 8 van de agenda. Ik ga hier niet op in want dat wordt toch niet serieus genomen.
g) Punt 12 van de agenda. Ik weet dat er nog gesprekken worden gevoerd met de provincie onder andere over het
stikstofprobleem. En hoe hard is het dat Sparta mee moet betalen aan de nieuwe danszaal zijnde € 10.000,00.
h) Op bladzijde 6 staat de naam van de heer F.H.G.M. Kersten zonder het overlijdensteken (overleden in 2011→
opnemen in jaarverslag 2019 versie 2).
Deze punten zijn voorgelezen in de vergadering. De jaarcijfers 2019 zijn vastgesteld.

6. Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Tijdens de kascontrolecommissie op 05-02-2020 hebben Annemiek Bosschart en Adjo van Emous de stukken i.s.m.
penningmeester en voorzitter besproken. Annemiek heeft tijdens deze vergadering de kascontrole toegelicht
(bladzijde 14).
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2020 zal bestaan uit Adjo van Emous en de heer H.R. van Isselmuden biedt zich
aan als tweede gegadigde.
Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het in 2019 gevoerde beleid.
7. Verslag secretaris
Het verslag van de secretaris is toegelicht door de voorzitter. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Dit verslag zal opgenomen worden in het jaarverslag 2019 versie 2.
8. Vaststellen begroting 2020 inclusief voorstel aanpassing contributie
De penningmeester licht de begroting 2020 toe. De verhoging die de KNGU in 2020 doorvoert in de bondscontributie
wordt onverkort doorgevoerd in de contributie van GV Sparta Ermelo.
Daarnaast wordt voorgesteld om de contributie per 01-01-2020 met gemiddeld 4,8% te verhogen. Dit om de stijging
van de leidingkosten op te kunnen vangen, te kunnen investeren in beleid en een kwaliteitsimpuls.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, derhalve wordt de begroting 2020 inclusief aanpassing contributie vastgesteld.
9. Vaststellen afdelingsverslagen
De afdelingsverslagen (bladzijde 15 t/m 24) worden goedgekeurd met dank aan degene die input hebben geleverd en
Petra voor het samenstellen en de opmaak van het jaarverslag. Algemeen kunnen we concluderen dat de lesgroepen
bij alle afdelingen goed gevuld zijn.
Nog wel even extra aandacht voor de oproep van Wout Bremer inzake het belang van het hebben van voldoende
juryleden, want zonder juryleden geen deelname wedstrijden!
10. Aftreedschema
Op bladzijde 5 is benoemd dat Chris van Iersel de functie penningmeester vanaf augustus 2019 heeft overgenomen
van Kimberly Schotsman. Zij ondersteunt de penningmeester met de facturatie. Er zijn geen aftredende bestuursleden.
In navolging van de statuten treedt een bestuurslid om de twee jaar af. Het aftredende bestuurslid is gelijk verkiesbaar.
Vaststelling termijn voorzitter met 2 jaar verlengd.
11. Vacature secretaris, coördinatoren commissies, leiding
Als vereniging kunnen we niet zonder vrijwilligers. We hebben momenteel te weinig mensen die zich bestuurlijk willen
inzetten en dat gaat tot serieuze problemen leiden als we dat niet weten te veranderen. We zijn al ruim 3 jaar
tevergeefs op zoek naar een secretaris en naar een coördinator voor de afdeling Vitaal 50+ (zie vacatures op bladzijde
26+27).
Sinds 2019 zijn we ook op zoek naar een algemeen bestuurslid communicatie die zich bezig zal houden met
communicatie, ledenwerving en ledenbehoud (vacature op bladzijde 28).
Bij deze een algemene oproep om in uw omgeving of netwerk mensen te vragen of ze het leuk vinden om als
vrijwilliger binnen GV Sparta wat te doen.
12. Update locatie ontwikkelingen
In het verslag van de secretaris zijn een aantal foto’s opgenomen van de nieuwe sportaccommodatie. In het 1e
kwartaal 2020 zal het ontwerp definitief worden gemaakt ter voorbereiding op de aanbesteding van de bouw van de
sporthal. Ook het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast (o.a. herinrichting Oude Telgterweg). De voorlopige
planning is oplevering in de zomer van 2022.
Punt van zorg is nog de optionele danszaal. Vanaf 2022 is Sparta Dans niet meer welkom in Groevenbeek en de
Balverszaal gaat plat. Dans in “gewone” zalen geeft extra geluidsoverlast. In de boeken staat de post geblokkeerde
reserve van €66.000,- welke was bedoeld om ooit om een eigen sporthal te realiseren.

Voorstel om €12.000 à €14.000 hiervan toe te kennen voor een eigen danszaal  akkoord alle aanwezigen (19
personen exclusief de dansleiding), besluit is genomen.
Er wordt gevraagd of de attributen/materialen nieuwe hal vanuit Gemeente Ermelo beschikbaar zijn. Dit is nog niet
bekend. Wij hebben onze wensen wel meegenomen bij de nieuwbouw.
Voor het organiseren van de opening van de nieuwe sporthal willen we graag een aparte commissie opstellen die zich
o.a. bezig houdt met sponsoracties. We zullen dit via Bestuursvergadering en binnen de afdelingen kenbaar maken.
13. Rondvraag
Geen verdere punten voor de rondvraag.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.

BESTUURLIJK
Afgelopen jaar hebben we in hoge frequentie vergaderd in verband met de COVID19 maatregelen. Overleg heeft
plaatsgevonden via Teams.
Aftreden bestuursleden/ (her)kiezen bestuursleden
In navolging van de statuten treedt een bestuurslid om de twee jaar af. Het aftredende bestuurslid is gelijk
herkiesbaar. Een bestuurslid kan altijd zelf ontslag nemen, mist schriftelijk en met een opzegtermijn van 3 maanden.
Het aftreden en (her)kiezen van bestuursleden komt tijdens de Algemene ledenvergadering op de agenda aan de
orde.
Aftreden bestuursleden / te (her)kiezen bestuursleden G.v. Sparta Ermelo
2019

Secretaris

Vacant

2020

Jaco Cornelissen

Voorzitter – niet herkiesbaar treedt uiterlijk 31 december 2021 af.

Renske de Jongh

Algemeen bestuurslid

Bianca Hazeleger

Algemeen bestuurslid

Chris van Iersel

Penningmeester – niet herkiesbaar en treedt uiterlijk 30 juni 2021 af.

2022

FINANCIEEL VERSLAG 2020
Resultaat 2020 en Begroting 2021
Het saldo 2020 is toegevoegd aan de algemene reserve.
Omdat er al zeer lange tijd een aantal vacatures voor bestuur en afdelingscoördinatoren openstaan zal de vereniging
net als in 2021 externe ondersteuning inhuren voor het beleid en de voorbereiding van de nieuwe locatie. Het gebrek
aan vrijwilligers voor cruciale functies alsmede een gebrek aan eigen trainers leidde tot een negatief resultaat in de
realisatie 2019. In 2020 is – aanvankelijk - een bovengemiddelde contributieverhoging doorgevoerd om deze extra
kosten op te vangen en om de algemene reserve weer te versterken.
Per ultimo jaar zijn de ledenaantallen als volgt:
2020
158
52

2019
183
77

Meisjes 12 t/m 18 jaar

91

86

Jongens 12 t/m 18 jaar

36

40

Dames 19 t/m 49 jaar

64

68

Heren 19 t/m 49 jaar

11

11

Dames 50 jaar en ouder

43

74

Heren 50 jaar en ouder

5

9

460

548

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

De Corona crisis heeft forse impact gehad op de vereniging. We hebben, ondanks het zoveel mogelijk aanbieden van
alternatieve lessen in de buitenlucht, veel leden verloren. Daarbij spelen ook financiële argumenten een rol. De
naleving en aanscherping van de overheidsmaatregelen die wij als vereniging hebben moeten doorvoeren heeft naast
veel begrip van leden ook in toenemende mate geleid tot onbegrip en opzeggingen. Helaas was naarmate het jaar
vorderde er sprake van minder begrip voor de impact die de maatregelen hadden op onze lessen. Voor een deel van
de leden betekenden de gehanteerde leeftijdsgrenzen feitelijk dat er niet tot nauwelijks gesport kon worden.
We hebben waar mogelijk gebruik gemaakt van steunmaatregelen en huurreductie en dit ook vertaald in aanpassing
van de contributie in perioden dat er geen les gegeven kon worden. We hebben onze trainers zoveel mogelijk
doorbetaald gedurende 2020.
Met name in de eerste golf hebben veel leden ons laten weten dat we de reguliere contributie konden incasseren. Dit
stelt ons in staat om een kleine buffer mee te nemen naar 2021 en daarmee geen contributieverhoging te hoeven
doorvoeren in 2021.
De verhoging die de KNGU in 2021 doorvoert in de bondscontributie wordt onverkort doorgevoerd in de contributie
van GV Sparta Ermelo.
Vanwege de onduidelijke vooruitzichten in 2021 betreffende corona en om de leden niet onnodig financieel te
belasten wordt voorgesteld om geen contributieverhoging door te voeren. Kanttekening hierbij is dat het gebrek aan
vrijwilligers op termijn tot forse verhogingen zou kunnen gaan leiden. Voor 2021 wordt in de begroting rekening
gehouden met lagere inkomsten, voornamelijk als gevolg van COVID19.

Resultaat 2020 & Begroting 2021

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Verschil
Begroting en
Werkelijk

Begroting
2021

Werkelijk
2019

Baten
Contributies
Diversen

146.500

115.433

-31.067

117.000

138.045

3.500

1.694

-1.830

1.500

3.794

150.000

117.127

32.897

118.500

141.840

Lasten
Bondscontributie

15.000

13.164

-1.836

12.500

14.917

Salarissen en vergoedingen leiding
Opleidingen leiding

80.000
2.500

64.911
132

-15.089
-2.368

67.500
500

78.349
2.863

Totaal baten

Steunmaatregelen Corona

0

-1.816

-1.816

-1.500

Totaal personeelskosten

82.500

63.227

-19.273

66.500

81.212

Zaalhuren
Wedstrijdkosten
Bestuurs- en apparaatskosten
Beleid en nieuwe accommodatie
Onderhoud apparatuur
Publiciteit en website

28.000
1.000
6.250
6.000
3.500
250

21.645
0
5.006
6.687
1.686
45

-6.355
-1.000
-1.244
687
-1.814
-205

23.500
400
5.000
5.000
2.000
100

29.514
1.085
6.227
7.173
1.829
114

Totaal overige kosten

45.000

35.069

-9.931

36.000

45.942

4.000

3.837

-163

4.000

Afschrijvingen
Toerekening subsidies
Totaal afschrijvingen per saldo
Steunmaatregelen Corona
Reservering jubileumfonds
Dotatie reserve eigen accommodatie
Dotatie reserve apparatuur en
materiaalfonds
Totaal Lasten

Exploitatieresultaat

8.156
-3.514

4.000

3.837

-163

4.000

4.643

0
500
0

-4.000
500
0

-4.000
0
0

-2.000
500
0

0
0
0

1.000

1.000

1.000

0

148.000

112.797

-35.203

2.000

4.330

2.306

-643
146.070

0

-4.230

Balanstotalen

31-12-2020

31-12-2019

Balanstotalen

31-12-2020

31-12-2019

Algemene Reserve

8.226

12.456

Exploitatieresultaat voorlopig

4.330

-4.230

12.556

8.226

66.951

66.951

3.500

3.000

activa

passiva

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Reserves

Geluidsapparatuur

348

554

11.089

13.350

Overige sportinventaris

522

1.439

Kantoor- en overige inventaris

312

765

Trampolines

Totaal reserves

Bestemmingsreserves
Totaal vaste activa

12.271

16.108

- eigen accommodatie *
- jubileumfonds

Vlottende activa

- apparatuur en materiaal fonds

23.200

22.200

Vorderingen

- afdelingsreserves

13.373

15.477

4.473

4.008

111.497

111.636

Nog te ontvangen contributie

8

1.058

- reserve acties nieuwe locatie

Totaal vorderingen

8

1.058

Totaal bestemmingsreserves

Liquide middelen

Overige schulden

Rabobank rekening courant

45.465

27.885

Crediteuren

5.455

3.937

Totaal liquide middelen

45.465

27.885

Vooruit ontvangen bedragen

7.000

0

Rabo bedrijfstelerekening

11.887

11.885

Rabo doelsparen

66.875

66.861

Totaal overige tegoeden

78.762

78.747

12.455

3.937

Totaal vlottende activa

124.235

107.689

TOTAAL ACTIVA

136.507

123.798

136.507

123.798

Overige tegoeden

Totaal overige schulden

TOTAAL PASSIVA

VERSLAG VAN DE SECRETARIS
Vanwege de vacature voor de functie secretaris is er dit jaar een beperkt verslag van de secretaris.
Beleidsmedewerker:
Sparta maakt gebruik van de diensten van beleidsmedewerker René Linthuis, waar nodig met ondersteuning van
Michael Hollander. René richt zich op de ontwikkeling van het strategisch, tactisch en operationeel sportbeleid. Gericht
op implementatie van het beleidsplan en de nieuwe sportaccommodatie in Ermelo.
Voor dit seizoen ligt de focus op ledenwerving, ledenbinding, sportaanbod (incl. aansluiting op het sportaanbod WMO
beleid) en afstemming met het onderwijs.
Grote Clubactie:
In 2020 heeft G.V. Sparta Ermelo wederom meegedaan aan de Grote Clubactie. Binnen 3 afdelingen is actief
deelgenomen. Begin september 2020 kregen de leden van de afdelingen Turnen, Trampolinespringen en Dans een
verkoopboekje uitgereikt om loten voor de Grote Clubactie te verkopen. De opbrengst wordt na aftrek van kosten
verdeeld naar rato van het aantal verkochte loten.

Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo:
Er is geen inzet geweest van stagiaires in 2020.
Nieuwe sportaccommodatie Ermelo:
In maart 2020 werd duidelijk dat de gemeente niet instemt met extra kosten voor een danszaal op de nieuwe locatie.
We proberen met de gemeente in gesprek te komen over een alternatief.
Afdelingen:
Voor de informatie vanuit de afdeling verwijs ik naar de afdelingsverslagen.

Jaco Cornelissen

VERSLAG VAN DE AFDELING DANS
Leiding
Annemiek Folmer
Arjanne Termaat
Don Raven
Marlon Japenga
Rhodé Schalk
Suzan Guliker
Coördinator
Bianca Hazeleger
Jonna Bouwman (assistent
Renske de Jongh (assistent)

Assistenten
Amber Beelen
Emma Schuur
Eva Burgler
Julianne Hordijk
Kiara Poel
Marit van den Bogaard
Romee Kleefman
Sascha van den Hazel

Een goed begin
Het jaar begon heel erg goed. Bij de oefenwedstrijd in Harderwijk,
traditiegetrouw dé opening van het wedstrijdseizoen, vielen alle vijf
groepen van Sparta die mee deden in de prijzen! Dat beloofde veel
goeds voor de voorrondes. Maar helaas kwam op 12 maart het bericht
dat de trainingen voorlopig stil zouden worden gelegd. Waar we eerst
nog hoopten op een tijdelijke maatregel, bleek al snel dat het hele
wedstrijdseizoen zou komen te vervallen en dat de trainingen nog niet
konden worden opgepakt. Wekenlang kon er niet samen gesport
worden, maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten!
Samen zochten we naar mogelijkheden om toch te dansen en contact
te houden. De jeugdleden bleven in beweging met behulp van alle
filmpjes die de leiding voor hen op YouTube zette. De oudere groepen
zochten elkaar online op en deden fanatieke potjes weerwolven, bingo en qwixx.
We’re all in this together
In mei mochten we gelukkig weer buiten
dansen. Wat was het fijn om eindelijk weer
samen te bewegen! Hanze Gym Hattem
daagde ons uit voor de We’re all-in this
together- challenge. Alle groepen dansten
een stukje op dit nummer, het resultaat is op
onze Facebook en YouTube pagina te
bewonderen!
Ook tijdens de zomervakantie werd door de oudere groepen fanatiek doorgetraind ondanks de soms hoge
temperaturen. Daarbij kwam dat buitenbad wel goed van pas!
Weer de zaal in
In september konden we weer starten in de zaal. Voor de oudere groepen waren de regels iets strenger maar met een
beetje gepuzzel konden we in groepjes van vier toch weer in beweging. Omdat het wedstrijdseizoen 2021 nog erg
onzeker is, lag de focus in de selecties iets minder op de wedstrijddans maar gingen we aan de slag met mooie dansen
op een iets hoger niveau. Ook nu dansten we allemaal een stukje op hetzelfde nummer, deze keer voor de Jerusalema
challenge. Op 27 november vierden de kinderen samen een groot pietenfeest. Er werd gedanst, spelletjes gedaan en
de Sint kwam zelfs nog langs. Voor de oudere groepen werd een online bingo vol mooie prijzen georganiseerd.
Helaas sluiten we het jaar weer in lockdown af. Maar ook nu zit de leiding niet stil. Er worden nog steeds filmpjes op
de YouTube pagina geplaatst. Inmiddels staan er ruim 40 filmpjes op om lekker in beweging te blijven.

Slotwoord coördinator dans
Als coördinator wil ik een dikke pluim geven aan al onze leden, voor hun inzet het afgelopen jaar. Want wat was het
een raar jaar! Met de eerste lockdown is er vooral veel online gebeurd en iedereen deed daar op zijn/haar eigen
manier aan mee. Gelukkig mochten we in mei weer echt verenigen en was buiten dansen een feit. Ook hier was
iedereen weer fanatiek aanwezig! Toen we in september, onder bepaalde voorwaarden, weer de zaal in konden gingen
alle groepen ook weer gedreven aan de slag. Al was het vooral voor de volwassen leden echt nog wel aanpassen, maar
toch waren ze, als was het dan in groepjes van 4, allemaal enthousiast van de partij!
Maar dit alles was niet mogelijk geweest met de tomeloze inzet van onze ontzettend enthousiaste leiding, die zich
enorm heeft ingezet om bovenstaande steeds weer mogelijk te maken. Al was dat niet altijd even makkelijk. Mede
met de hulp van Renske en Jonna waren we 1 team en hadden we 1 taak, blijven verenigen!
Mijn dank gaat dan ook uit naar jullie leden, onze geweldige leiding en onze vrijwilligers die geholpen hebben om ook
dit rare jaar, waar mogelijk, tot een succes te maken!

VERSLAG VAN DE AFDELING TRAMPOLINE
De eerste wedstrijd van 2020 stond gepland op 14 en 15 maart ‘The Dutch open’. Helaas hoorden wij een paar dagen
van te voren dat deze gecanceld werd. Voor iedereen die zich voor deze internationale wedstrijd had ingeschreven
was het een grote teleurstelling dat deze wegens Corona werd afgelast. Ook de binnenlessen kwamen te vervallen net
zoals alle andere wedstrijden. Dit betekende ook geen NK op de agenda.
Drie weken voor de zomervakantie kon er gelukkig weer binnen getraind worden. Het nieuwe seizoen startte goed en
het leek de goede kant op te gaan. Ook nu stonden er weer wedstrijden op de agenda. De eerste was op 10 oktober.
Deze mocht met heel veel regels en zonder publiek gelukkig doorgaan. Helaas was dit ook gelijk de laatste van 2020.
Een aantal springers mocht met een speciale ontheffing gedeeltelijk blijven doortrainen. Met bemiddeling van NOCNSF en de KNGU Landelijke Technische Commissie Trampoline is de Balverszaal opgenomen op een lijst met
topsportaccommodaties.
Hopelijk kan er in 2021 meer gesprongen worden.

VERSLAG VAN DE AFDELING TURNEN
2020 is een jaar wat betreft turnen echt in het teken stond van 'zoeken naar wat mogelijk is'
In maart is Nederland overvallen door de eerste golf COVID-19 en heeft de turnafdeling eerst een tijd stil gelegen.
Na ongeveer een maand toen we ons realiseerden dat het nog even ging duren zijn we met de turnafdeling aan de
gang gegaan met online lessen met Zoom.
Dit tot vreugde van de jeugdleden zodat ze toch nog wat turnvertier hadden, zei het dan online.
In mei/juni zijn we net als de andere afdelingen buiten gaan trainen op de zonneweide van Calluna. Alles met het
motto om de jeugd toch bij elkaar te krijgen en te verenigen.
Deze optie werd door veel leden gewaardeerd en er is dankbaar gebruik van gemaakt. Echt complimenten ook voor
de leiding hoe ze creatief met beperkte middelen toch leuke sportieve turnlessen wisten neer te zetten.
Turnen buiten zonder toestellen is toch echt heel wat anders dan turnen in de zaal. Helaas is het verzekering technisch
niet haalbaar om buiten zulk materiaal neer te zetten, laat staan dat het praktisch uitvoerbaar is.
Helaas is Nederland vervolgens in oktober weer teruggefloten en zijn de lessen weer naar online verplaatst. We
hebben het jaar uiteindelijk online afgesloten en hopen dat 2021 weer een sportief en beter jaar gaat worden met
turnen in een zaal.

BESTUURBAARHEID VERENIGING NIET LANGER ZEKER
Reeds eerder hebben we jullie geïnformeerd over de vacatures die er zijn binnen het bestuur van de vereniging. Deze
lijst wordt de komende tijd langer.
Wout Bremer legt vanwege het afscheid van zijn dochters als lis van Sparta zijn functie als coördinator turnen neer.
Alle inspanningen ten spijt is er binnen turnen geen opvolger gevonden. Als dat zo blijft dan kunnen er binnen turnen
toekomstig veel minder activiteiten, zoals deelname aan wedstrijden, worden georganiseerd.
Chris van Iersel legt vanwege drukke werkzaamheden en een grote verbouwing bij zijn werkgever zijn taken als
penningmeester neer. Per zo snel als mogelijk en uiterlijk deze zomer.
Ook ik heb besloten te stoppen als voorzitter van Sparta Ermelo. Na 8 jaar in het bestuur gezeten te hebben mag een
ander deze uitdagende functie overnemen. Mijn dochter sport al enige jaren niet meer bij Sparta waardoor er enige
afstand is ontstaan. Daarnaast ben ik volop werkzaam en merk ik dat ik mijn tijd daarvoor nodig heb.
Na een uitgebreide zelfreflectie ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijn bijdrage aan de vereniging meer dan heb
geleverd en dat ik de komende jaren niet kan en wil bieden wat nodig is. Sparta verdient een voorzitter die de
komende jaren vol vuur en vlam gaat bouwen aan de vereniging.
Er ontstaat dus bestuurlijk gezien een enorme opgave. De plekken voorzitter, penningmeester en secretaris zijn of
worden vacant. Daarnaast wordt er gezocht naar een coördinator turnen en een coördinator freerunnen.
Dus vacatures:
•

Voorzitter

•

Penningmeester

•

Secretaris

•

Coördinator turnen

•

Coördinator freerunnen

•

Coördinator vitaal 50+

Ingevuld:
•

Coördinator dans

•

Coördinator trampoline

•

Ledenadministratie

Ik doe een klemmend beroep op iedereen om de schouders onder onze vereniging te zetten en je aan te melden voor
1 van deze functies. Hoewel de indruk zou kunnen zijn dat het tijdsbeslag aanzienlijk is, is dit in de praktijk niet het
geval. Met vele handen wordt het werk licht. Heb je belangstelling of vragen over deze functies meld je dan bij de
coördinator van de afdeling of bij voorzitter@spartaermelo.nl .

Zonder vrijwilligers gaat het niet en komen de activiteiten van Sparta Ermelo onder druk te staan.
En dat zou doodzonde zijn.

VACATURE BESTUURDER/VOORZITTER
TIJDBESTEDING: 2 - 4 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 430 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen, dans, freerunning,
trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen.
Werkzaamheden:
• Samen met de secretaris ben je het gezicht van onze vereniging;
• Ontwikkelen van- en sturing geven aan het beleid van de vereniging;
• 5 à 6 keer per jaar voorbereiden van bestuursvergaderingen;
• Monitoren van ontwikkelingen binnen de (gym)sport;
• Onderhouden van contacten met gemeente, sportverenigingen, sportfunctionarissen en andere
samenwerkingspartners;
• Nemen van initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger
niveau te brengen.
Het Sparta bestuur en de coördinatoren van alle gymsporten werken nauw samen. Ondersteunen elkaar en vormen zo
samen een enthousiaste club.
Profiel:
• Enthousiast en betrokken;
• Bestuurlijke ervaring;
• Vrijwilliger die graag iets voor de inwoners van Ermelo wilt betekenen.
Wij zouden je graag ontmoeten. Neem je contact met ons op? Je kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via
06-49881786 of voorzitter@spartaermelo.nl . Wij geven graag meer informatie.

VACATURE BESTUURDER/SECRETARIS
TIJDBESTEDING: 2 - 4 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 430 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen, dans, freerunning,
trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen.
Werkzaamheden:
• Samen met de voorzitter en penningmeester ben je het gezicht van onze vereniging;
• Ontwikkelen van- en sturing geven aan het beleid van de vereniging;
• 5 à 6 keer per jaar voorbereiden van bestuursvergaderingen;
• Monitoren van ontwikkelingen binnen de (gym)sport;
• Onderhouden van contacten met gemeente, sportverenigingen, sportfunctionarissen en andere
samenwerkingspartners;
• Nemen van initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger
niveau te brengen.
Het Sparta bestuur en de coördinatoren van alle gymsporten werken nauw samen. Ondersteunen elkaar en vormen zo
samen een enthousiaste club.
Profiel:
• Enthousiast en betrokken;
• Bestuurlijke ervaring is een pré;
• Vrijwilliger die graag iets voor de inwoners van Ermelo wilt betekenen.
Wij zouden je graag ontmoeten. Neem je contact met ons op? Je kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via
06-49881786 of voorzitter@spartaermelo.nl . Wij geven graag meer informatie.

VACATURE BESTUURDER/PENNINGMEESTER
TIJDBESTEDING: 2 - 4 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 430 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen, dans, freerunning,
trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen.
Werkzaamheden:
• Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid;
• Vergadert tenminste ieder kwartaal;
• Beheert de geldmiddelen;
• Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven;
• Verzorgt de incasso van de contributie;
• Begeleidt en beheert de financiën van de afdelingen;
• Onderhoudt contact met de ledenadministratie;
• Doet de betalingen namens de vereniging;
• Maakt facturen op;
• Bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording
voor de balans en begroting van de vereniging);
• Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de salarisadministratie;
• De administratie van Sparta Ermelo wordt gevoerd in Exact Online.
Profiel:
• Enthousiast en betrokken;
• Bekendheid met financiële processen;
• Bestuurlijke ervaring is een pré;
• Vrijwilliger die graag iets voor de inwoners van Ermelo wilt betekenen.
Wij zouden je graag ontmoeten. Neem je contact met ons op? Je kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via
06-49881786 of voorzitter@spartaermelo.nl . Wij geven graag meer informatie.

VACATURE COÖRDINATOR VITAAL 50+
TIJDBESTEDING: 1-2 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 430 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen, dans, freerunning,
trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen.
Werkzaamheden:
• Contactpersoon voor bestaande en nieuwe leden;
• Contactpersoon voor- en ondersteunen van de trainers;
• Organiseren van activiteiten voor de afdeling in samenwerking met de trainers en bestuur;
• Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bewegen voor volwassenen en ouderen in de gaten houden en
daar waar mogelijk integreren binnen de vereniging;
• Creatief meedenken ten aanzien van ledenbehoud- en werving.
Het Sparta bestuur en de coördinatoren van alle gymsporten werken nauw samen. Ondersteunen elkaar en vormen zo
samen een enthousiaste club.
Profiel:
• Enthousiast en betrokken;
• Vrijwilliger die graag iets voor de inwoners van Ermelo wil betekenen.
Wij zouden je graag ontmoeten. Neem je contact met ons op? Je kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via
06-49881786 of voorzitter@spartaermelo.nl . Wij geven graag meer informatie.

VACATURE COÖRDINATOR FREERUNNEN
TIJDBESTEDING: 1-2 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 430 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen, dans, freerunning,
trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen.
Werkzaamheden:
• Contactpersoon voor bestaande en nieuwe leden;
• Contactpersoon voor en begeleiden van de trainers;
• Activiteiten voor de afdeling ondersteunen en opzetten, samen met de trainers;
• Nieuwsberichten over freerunning schrijven voor de website;
• Maximaal 4x per jaar aansluiten bij de bestuurs- en coördinatorenvergadering.
Het Sparta bestuur en de andere coördinatoren werken nauw samen. Ondersteunen elkaar en vormen zo samen een
sprankelende en enthousiaste club. Een club in beweging.
Profiel:
• Enthousiast en betrokken;
• Vrijwilliger die graag iets voor de jeugd in Ermelo wil betekenen.
Wij zouden je graag ontmoeten. Neem je contact met ons op? Je kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via
06-49881786 of voorzitter@spartaermelo.nl . Wij geven graag meer informatie.

VACATURE COÖRDINATOR TURNEN
TIJDBESTEDING: 1-2 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 430 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen, dans, freerunning,
trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen.
Werkzaamheden:
• Contactpersoon voor bestaande en nieuwe leden;
• Contactpersoon voor en begeleiden van de trainers;
• Activiteiten voor de afdeling ondersteunen en opzetten, samen met de trainers;
• Nieuwsberichten over freerunning schrijven voor de website;
• Maximaal 4x per jaar aansluiten bij de bestuurs- en coördinatorenvergadering.
Het Sparta bestuur en de andere coördinatoren werken nauw samen. Ondersteunen elkaar en vormen zo samen een
sprankelende en enthousiaste club. Een club in beweging.
Profiel:
• Enthousiast en betrokken;
• Vrijwilliger die graag iets voor de jeugd in Ermelo wil betekenen.
Wij zouden je graag ontmoeten. Neem je contact met ons op? Je kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via
06-49881786 of voorzitter@spartaermelo.nl . Wij geven graag meer informatie.

