JAARVERSLAG 2021

VOORWOORD
Ook 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, 2021, is voor Sparta wederom een jaar van stilstand geweest. Nagenoeg het hele jaar zijn onze
lessen fors beïnvloed door de gevolgen van het COVID19 virus. Als binnensportvereniging hebben we veel last gehad
van de lockdowns. Vanaf april is met inspanning van velen een aanbod van buitenlessen geboden. Geen vervanging
voor de lessen binnen, maar wel mogelijkheid tot bewegen en ontmoeten.
De maatregelen zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. De verplichting tot gebruik van het Corona Toegangsbewijs
heeft geleid tot weerstand en vertrek van leden. Het begrip dat we als vereniging verplicht zijn deze maatregelen op te
volgen was bij een aantal ouders ver te zoeken.
We zijn in de coronaperiode veel leden kwijtgeraakt, als gevolg van de langdurige sluiting van de
binnensportaccommodaties en de verplichte maatregelen. Ten tijde van het schrijven van dit verslag (februari 2022)
zien we gelukkig de inschrijvingen weer toenemen.
Van een aantal afdelingen treft u een verslag aan in dit jaarverslag, bij gebrek aan wedstrijden zijn er slechts beperkt
sportieve successen te melden.
Ik bedank de vrijwilligers voor de input voor dit jaarverslag.
Als vereniging kunnen we niet zonder vrijwilligers. Gelukkig hebben zich in 2021 kandidaten gemeld voor de functies
voorzitter, penningmeester en coördinator turnen. Toch hebben we nog te weinig mensen die zich bestuurlijk willen
inzetten. We zijn al ruim 3 jaar tevergeefs op zoek naar een coördinator voor de afdeling Vitaal 50+ en een
coördinator voor de afdeling freerunnen. ER IS NOG STEEDS HULP NODIG!
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!
Dit is mijn laatste jaarverslag als voorzitter van de vereniging. Ik wens de vereniging en haar leden onder
voorzitterschap van Hans van Zetten veel (sportieve) successen toe in de nieuwe sportaccommodatie.
Jaco Cornelissen,
Voorzitter G.V. Sparta Ermelo

AGENDA 108e 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:

21 februari 2022

Aanvang:

20.30 uur

Locatie:

Hof van Minnemeu, Telgterweg 224, Ermelo (Telgt)

Agenda
1.

Opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Vaststellen agenda

4.

Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d.

5.

Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie

6.

Resultaat 2021 en vaststellen verslag 2021 penningmeester

7.

Vaststellen begroting 2022, contributies 2022

8.

Verslag van de secretaris.

9.

Vaststellen afdelingsverslagen

10.

Aftreedschema

11.

Benoeming kandidaat voorzitter Hans van Zetten en vice-voorzitter Jaco Cornelissen

12

Vacatures

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

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

Organisatie 2021
Het bestuur van G.V. Sparta Ermelo (opgericht 25.11.1913) bestond in 2021 uit
Dhr. J. Cornelissen

voorzitter (tot 21 februari 2022)

Vacant

secretaris

Dhr. C. van Iersel

penningmeester (tot 1-9-2021)

Dhr. R. Jongman

penningmeester (vanaf 1-9-2021)

Mevr. R. de Jongh

algemeen bestuurslid en ledenadministratie (tot uiterlijk eind 2022)

Mevr. B. Hazeleger

algemeen bestuurslid en coördinator Dans

Coördinatoren
Michael Hollander

Freerunnen (tot 1-4-2021)

Dhr. W. Bremer

Turnen (tot 1-9-2021)

Mevr. J. Hoeve en Mevr. J. Schraven

Turnen (vanaf 1-9-2021)

Mevr. J. Hazelhof

Trampoline

Mevr. B. Hazeleger

Dans

Vacant

Vitaal

Vacant

Freerunnen

Beheer info@spartaermelo.nl
Mevr. A. Bosschart
Notulist
Mevr. G. Cornelissen (tot uiterlijk eind 2022)
Ledenadministratie
Mevr. R. de Jongh
Website/pers
Mevr. M. Riedeman
Mevr. J. Bouwman (Dans)
Mevr. J. Timmer (Trampoline)

Onderscheiden leden
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. Koerten -van Diermen

Zilveren speld v. verdienste

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

Mevr. J. Hoeve-van ‘t Spijker (2017)

Dhr. W. Roelofs - (1988)

Mevr. L. van ‘t Zand (2018)

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

Mevr. C. Lubbersen (2019)

Dhr. E. Hilbrink - (2005)

Mevr. M. Autsema (2019)

Speld 25 jaar trouw lid

Mevr. M. Mulder (2019)

Mevr. A. Bos - (1988)

Mevr. C. van Panhuis-Boeve (2020)

Mevr. M. Jansen - (1988)

Mevr. L. Wildeman (2020)

Mevr. A. Nijhof - (1988)

Mevr. J. Kamp-Fijan (2021)

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

Speld 50 jaar trouw lid

Mevr. A. Tange-Steenbruggen - (1996)

Mevr. A. Jansen

Dhr. L. van Herk - (2003)

Mevr. M. Jansen

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 107de ALG. LEDENVERGADERING (31-05-2021)
1.

Opening
De voorzitter Jaco Cornelissen opent de vergadering via Zoom en heet iedereen van harte welkom. Helaas zijn er
ondanks de uitnodiging en de 2 herinneringen maar 8 deelnemers aanwezig.

2.

Mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.

3.

Vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

4. Goedkeuring notulen ledenvergadering dd 17 februari 2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.
5.

Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Tijdens de kascontrolecommissie hebben Adjo van Emous en de heer H.R. van Isselmuden de stukken digitaal
beoordeeld ivm corona. De heer H.R. van Isselmuden heeft tijdens deze vergadering de kascontrole toegelicht. De
algemene conclusie is dat het overzichtelijk en inzichtelijk is, cijfers bank zoals in jaarverslag, gezonde financiële
situatie, jaarrekening 2020 akkoord bevonden. De info met handtekeningen wordt nog toegevoegd aan het
jaarverslag. Bij deze weg bedanken wij de kascommissie voor hun inzet!
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2021 zal bestaan uit de heer H.R. van Isselmuden en Joyce Hazelof biedt
zich aan als tweede gegadigde.

6.

Resultaat 2020 en vaststellen verslag 2020 penningmeester
Penningmeester Chris van Iersel licht het resultaat 2020 toe (bladzijde 10 en 11).
Contributies aanmerkelijk lager n.a.v. corona. In het algemeen zijn de baten, lasten en kosten verminderd. Tijdens
de periode dat de zalen gesloten waren heeft de Gemeente en Groevenbeek geen huur berekend. Beleidskosten
wel iets meer i.v.m. voortgang nieuwe sporthal.
Complimenten aan de leiding dat ze toestemming gaven voor vermindering van hun personeelskosten ondanks
het geven van les met specifieke maatregelen én zelfs in de zomervakantie.
Ondanks een zwaar jaar heeft Sparta 2020 positief afgesloten. Helaas hebben wel veel leden hun lidmaatschap
opgezegd, ondanks dat er in het begin begrip was voor de situatie. Eind december 100 leden minder t.o.v. 2019 en
inmiddels nog een verdere terugloop.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De jaarcijfers 2020 zijn vastgesteld.
Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het in 2020 gevoerde beleid.

7.

Verslag secretaris
Het verslag van de secretaris is toegelicht door Jaco.
We hopen dat Sparta Dans straks kan integreren in de nieuwe sportaccommodatie Ermelo. Het traject loopt. Het
bestemmingsplan wijzigt binnenkort. Projectleider is nog steeds dezelfde persoon. Voor de zomer staat een
update gepland.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag is vastgesteld.

8.

Vaststellen begroting 2021
Jaco licht de begroting 2020 toe. We gaan uit van een lagere contributie, deels vanwege korting op contributie.
Verwachting is stijging van het aantal leden als er weer gesport mag worden. Nadeel binnensport i.p.v. buiten in
tijden van corona is zichtbaar. Lagere huur begin 2021. NOW is aangevraagd. Binnenkort kunnen we weer een
aanvraag doen i.v.m. daling inkomsten (steunmaatregel).
Er zijn geen op- of aanmerkingen, derhalve vaststelling begroting 2021.

9.

Vaststellen afdelingsverslagen
De afdelingsverslagen (bladzijde 15 t/m 24) worden goedgekeurd met dank aan Renske, Joyce en Wout die input
hebben geleverd.

10. Aftreedschema
In het verslag staat beschreven dat de functies coördinator turnen, coördinator freerunnen, penningmeester en
voorzitter vacant staan.
Voor de werkzaamheden van penningmeester moeten we helaas tijdelijk denken aan een uitbestedingsscenario.
Bij deze bedanken wij Wout, Michael en Chris voor hun inzet de afgelopen jaren!
Per 01-07-2021 stelt het Burgerlijk Wetboek nieuwe eisen aan bestuurders van verenigingen groot en klein t.b.v.
zorgvuldig bestuur (statuten beoordelen, in bestuur voor 2 termijnen van 4 jaar en dan aftreden).
11. Vacatures 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+.
De vacatures voor voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator vitaal 50+, coördinator freerunnen en
coördinator turnen staan beschreven in het jaarverslag.
Dringend verzoek aan iedereen om de schouders onder onze vereniging te zetten en je aan te melden voor 1 van
deze functies. Zonder vrijwilligers gaat het niet en komen de activiteiten van Sparta Ermelo onder druk te staan,
dat zou doodzonde zijn.
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. Rondvraag
Geen verdere punten voor de rondvraag.
13. Sluiting
Jaco bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

BESTUURLIJK
Afgelopen jaar hebben we in wat hogere frequentie vergaderd in verband met de COVID19 maatregelen. Het meeste
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, mits 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

2022

Jaco Cornelissen

Voorzitter – niet herkiesbaar, treedt 21 februari 2022 af.

Renske de Jongh

Algemeen bestuurslid – niet herkiesbaar treedt uiterlijk eind 2022 af.

Bianca Hazeleger

Algemeen bestuurslid.

Robert Jongman

Penningmeester

2023

FINANCIEEL VERSLAG 2021
Resultaat 2021 en Begroting 2022
Het saldo 2021 is toegevoegd aan de algemene reserve.
Per ultimo jaar zijn de ledenaantallen als volgt:
2021
112
49

2020
158
52

Meisjes 12 t/m 18 jaar

72

91

Jongens 12 t/m 18 jaar

38

36

Dames 19 t/m 49 jaar

54

64

Heren 19 t/m 49 jaar

10

11

Dames 50 jaar en ouder

31

43

Heren 50 jaar en ouder

5

5

371

460

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

De Corona crisis heeft forse impact gehad op de vereniging. We hebben, ondanks het aanbieden van alternatieve
lessen in de buitenlucht, veel leden verloren. Daarbij spelen 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 er in dit tweede jaar met
maatregelen 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 2021.
De verhoging die de KNGU in 2022 doorvoert in de bondscontributie wordt onverkort doorgevoerd in de contributie
van GV Sparta Ermelo.
Vanwege de onduidelijke vooruitzichten in 2022 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 2022 wordt in de begroting rekening
gehouden met lagere inkomsten, voornamelijk als gevolg van COVID19.

Resultaat 2021 & Begroting 2022

Begroting
2021

Werkelijk
2021

Verschil
Begroting en
Werkelijk

Begroting
2022

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

Baten
Contributies
Diversen
Totaal baten

117.000

83.734

-33.266

100.000

115.433

138.045

1.500

2.936

1.436

1.500

1.694

3.794

118.500

86.670

-31.830

101.500

117.127

141.840

Lasten
Bondscontributie

12.500

8.551

-3.949

9.000

13.164

14917

Bondscontributie

12.500

8.551

-3.949

9.000

13.164

14.917

Salarissen en vergoedingen leiding

67.500

55.889

-11.611

58.000

64.911

78.349

500

3011

2.511

500

132

2.863

Opleidingen leiding
Steunmaatregelen Corona

-1.500

-5.050

-3.550

-1.500

-1.816

Totaal personeelskosten

66.500

53.850

-12.650

57.000

63.227

81.212

Zaalhuren

23.500

15.025

-8.475

19.000

21.645

29.514

400

1.250

850

1.000

0

1.085

Bestuurs- en apparaatskosten

5.000

4.071

-929

4.000

5.006

6.227

Beleid en nieuwe accommodatie

5.000

1.577

-3.423

5.000

6.687

7.173

Onderhoud apparatuur

2.000

1.209

-791

1.500

1.686

1.829

100

129

29

100

45

114

36.000

23.261

-12.739

30.600

35.069

45.942

4.000

3.681

-319

4.000

3.837

8.156

Totaal afschrijvingen per saldo

4.000

3.681

-319

4.000

3.837

4.643

Steunmaatregelen Corona

-2.000

-7.500

-5.500

-1.000

-4.000

0

Reservering jubileumfonds

500

500

0

500

500

0

Wedstrijdkosten

Publiciteit en website
Totaal overige kosten

Afschrijvingen
Toerekening subsidies

Dotatie reserve eigen accommodatie
Dotatie reserve apparatuur en materiaalfonds

-3.514

0
1.000

1.000

-500

Totaal Lasten

Exploitatieresultaat

0

0

0

1.000

1.000

-643

-7.202

-5.500

500

-2.500

-643

118.500

82.141

-35.157

101.100

112.797

146.071

0

4.529

3.327

400

4.330

-4.231

Eenmalige baten lasten
Overige baten en lasten

0

-1.202

Balanstotalen

31-12-2021 31-12-2020

Balanstotalen

activa

passiva

ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Reserves

Geluidsapparatuur

158

348

11.153

11.089

Overige sportinventaris

49

522

Kantoor- en overige inventaris

70

312

Trampolines

Algemene Reserve
Exploitatieresultaat voorlopig
Totaal reserves

31-12-2021 31-12-2020

12.556

8.226

4.529

4.330

17.085

12.556

66.951

66.951

4.000

3.500

Bestem m ingsreserves
Totaal vaste activa

11.430

12.271

- eigen accommodatie *
- jubileumfonds

Vlottende activa

- apparatuur en materiaal fonds

24.200

23.200

Vorderingen

- afdelingsreserves

11.700

13.373

4.473

4.473

111.324

111.497

Nog te ontvangen bedragen

5.803

8

- reserve acties nieuw e locatie

Totaal vorderingen

5.803

8

Totaal bestemmingsreserves

Liquide m iddelen

Overige schulden

Rabobank rekening courant

39.825

45.465

Crediteuren

3.447

5.455

Totaal liquide m iddelen

39.825

45.465

Vooruit ontvangen bedragen

3.972

7.000

Rabo bedrijfstelerekening

11.888

11.887

Rabo doelsparen

66.882

66.875

Totaal overige tegoeden

78.770

78.762

Totaal overige schulden

7.419

12.455

Totaal vlottende activa

124.398

124.235

TOTAAL ACTIVA

135.828

136.507

135.828

136.507

Overige tegoeden

TOTAAL PASSIVA

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

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. 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 de post-Corona periode ligt de focus op ledenwerving, ledenbinding, sportaanbod (incl. aansluiting op het
sportaanbod WMO beleid) en afstemming met het onderwijs.
Grote Clubactie:
In 2021 heeft G.V. Sparta Ermelo wederom meegedaan aan de Grote Clubactie. Binnen 3 afdelingen is actief
deelgenomen. Begin september 2021 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.

Bestuur en coördinatoren
In 2021 namen we afscheid van Chris van Iersel (penningmeester) en Wout Bremer (turnen). In 2020 namen we
afscheid van Petra Boeve (trampoline). We bedanken hen hartelijk voor hun geweldige inzet voor de vereniging.
Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo
Er is geen inzet geweest van stagiaires in 2021.
Langjarige subsidie Gemeente Ermelo
In september besloot het college van B&W om twee trampolines uit de gemeentelijke sportinfrastructuur in de
Wethouder Balverszaal te vervangen in 2022. Deze vervanging is nu structureel vastgelegd.
De budgettaire gevolgen, inclusief dekking, voor de aanschaf van twee trampolines per 6 jaar, (inclusief inflatie) zijn nu
structureel in de begroting opgenomen.
Nieuwe sportaccommodatie Ermelo
2021 was een jaar van afwachten betreffende de nieuw sportaccommodatie. Het besluit tot bouw is in 2021 genomen
en het bestemmingsplan is goedgekeurd. Op het moment van schrijven van dit verslag (februari 2022) lijken een
aantal politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen het besluit ter discussie te stellen. Dit zou
voor onze vereniging, die al vele jaren moet sporten in sterk verouderde locaties, een enorme tegenvaller zijn, een
belediging voor de doelstellingen tot gezond bewegen en een streep door de groeiambities van de vereniging.
Afdelingen
Voor de informatie vanuit de afdeling verwijs ik naar de afdelingsverslagen.
Jaco Cornelissen

VERSLAG VAN DE AFDELING DANS
Leiding

Assistenten

Annemiek Folmer

Amber Beelen

Arjanne Termaat

Emma Schuur

Don Raven

Eva Burgler

Marlon Japenga

Julianne Hordijk

Rhodé Schalk

Kiara Poel

Suzan Guliker

Romee Kleefman
Sacha van den Hazel

Coördinator
Bianca Hazeleger
Ondersteuning
Renske de Jongh – notulist en afdelingspenningmeester
Jonna Bouwman – zaalhuur en social media
Sylvia Lankman – beheer dans@spartaermelo.nl, showcommissie en reparaties
Monique Autsma – coördinator showcommissie
Annemiek Glismeijer – kleding en opslag
Het afgelopen jaar stond natuurlijk in het teken corona maar we probeerden steeds te kijken naar wat er wél kan. Na
elke persconferentie met nieuwe maatregelen was het altijd even puzzelen hoe we de lessen op wat voor manier dan
ook door konden laten gaan. En zo werd het toch nog een seizoen waarin heel veel leuke dingen zijn gebeurd.
Binnen dansen was in de eerste helft van het jaar niet mogelijk, maar op de velden van EFC konden we toch samen in
beweging komen. Als echte binnensporters viel het soms wel tegen in de kou, maar een partytent bood uitkomst
tegen de regen en in sommige groepen werden leden zelfs gemotiveerd met een reep chocola als beloning.
De wedstrijden en demo’s van de KNGU konden vanwege corona dit jaar niet in een zaal gehouden worden en werden
daarom online georganiseerd. De groepen konden mee doen door het insturen van video-opnames van hun dansen.
De dansen werden door onze groepen opgenomen op verschillende locaties. Zo werd er gedanst op een boot, in het
bos, bij De Hooge Riet en zelfs bij Avio Drome. En niet zonder resultaat want meerdere groepen vielen in de prijzen.
De D13 o.l.v. Suzan en Amber behaalde met “Never too late” de 3e prijs, kregen een award voor beste videoclip voor
“Learning to fly” en een Dance2 award voor de aankleding van diezelfde dans. De B19 o.l.v. Suzan kreeg een award
voor beste videoclip voor “Survivor”. De C16 o.l.v. Annemiek eindigde met “Aladdin” op de 8e plaats. Ook de groepen
van Arjanne vielen in de prijzen. De bovenbouw ontving een prijs voor het beste thema met “Into the woods.” De
kleuters en de recreatie 6-8 jaar dansten samen “Het sporenlied” en wonnen daar twee prijzen voor, namelijk beste
thema en een Dance2 award.
Ook de eindshow werd dit jaar online georganiseerd. Alle groepen hebben hun dansen gefilmd en deze werden via
een livestream uitgezonden. De leiding kletste de filmpjes aan elkaar terwijl de leden thuis op de bank onder het
genot van de uitgedeelde goodie bags alle clips konden bewonderen.
Aan het einde van het jaar vierden de kindergroepen samen met de andere afdelingen een gezellig Sinterklaasfeest in
Triade. Ook gaven zij een Sinterklaasoptreden bij EFC.

VERSLAG VAN DE AFDELING TRAMPOLINE
Het trainersteam van de afdeling Trampoline moest in 2021 wederom enkele lockdown-periodes overbruggen en
nogmaals veel creativiteit aan de dag brengen zonder de trampolines te kunnen gebruiken. Hieronder het jaarverslag
2021 van onze afdeling.
Het team bestond in 2021 uit:
Jilde Hagen
Tamar Foppen
Sandra Rakhorst
Tessa de la Parra
René Linthuis
Alice Linthuis

-

Joyce Hazelof

-

Vrijdagrecreatie
Vrijdagrecreatie
Woensdagrecreatie en B-selectie
B-selectie
Dutch Trampoline Academy (zaterdag)
Seniorenrecreatie, dinsdagrecreatie, Jong Talent, A-selectie,
Dutch Trampoline Academy
Coördinator, opvolger van Petra Boeve

Ondanks een jaar met relatief weinig trainingsmogelijkheden wisten Jilde, Tamar en Sandra in 2021 hun trampolinelesgeeflicentie te behalen. Dat maakt dat de lessen nu altijd goed kunnen worden ingevuld bij ziekte, vakantie, werkof opleidingsdrukte. GEFELICITEERD ALLEMAAL!!
Dutch Trampoline Academy (DTA)
In 2019 heeft Sparta meegewerkt aan een samenwerking met andere trampolinecentra in Nederland. Samen hebben
zij zich ten doel gesteld om het Nederlands trampolinespringen internationaal weer op de kaart te zetten. Dit na
tegenvallende resultaten internationaal met uitsluiting van Topsport binnen de KNGU tot gevolg.
Door corona kon de samenwerking niet goed op gang komen, maar de nieuwe benaming Dutch Trampoline Academy
(voor de oude TCG-training op zaterdag) is wel overgenomen door Sparta.
De DTA heeft eind 2021 19 leden, uit Ermelo, Harderwijk, Putten, Amersfoort, Baarn en Spakenburg.
Alternatieve lessen
Het team zag zich in 2021 weer regelmatig voor de uitdaging geplaatst om alternatieve lessen aan te bieden. De
trampolines konden niet mee naar buiten, dus zijn we begonnen met zoomlessen, gegeven door Sandra, Tessa en
Alice. De sporters deden krav maga en taekwondo in de woonkamer, krachttraining, lenigheid, maar kregen ook een
wc-rollenles. Ondanks het enthousiaste team en de leuke activiteiten was er maar een klein groepje fanatieke
recreanten dat deelnam. De selectie was wel regelmatig present.
Toen we later in het voorjaar weer naar buiten mochten, kregen we van voetbalvereniging EFC de kans om op hun
prachtige kunstgrasveld te mogen sporten. Die kans grepen we met beide handen aan. We konden ons verheugen op
meer sporters dan in de zoomles en gingen weer vol enthousiasme creatief aan de slag. Er werd weer krav maga
gegeven, maar ook bootcamp, Zweeds loopspel, allesbal, estafettes, hockey en nog veel meer. Alle groepen beleefden
de grootste lol, maar we misten het springen enorm. En dat zorgde ervoor dat we zowel binnen de selectie als de
recreatie veel leden verloren, net als in 2020.

We mogen weer!
Vanaf mei mochten we eindelijk weer naar binnen met alle groepen. Met gehalveerde groepen waren dit onze
uitdagingen:
1.
2.

Hoe zorgen we dat we de wachtlijst-mensen zo snel mogelijk kunnen plaatsen?
Hoe gaan we selectie aanvullen met talent vanuit andere groepen?

Het eerste probleem blijft een voortdurende uitdaging, in die zin dat 1 les het afgelopen jaar gestopt is, alle
beschikbare trainers privé een vol programma hebben, en tot slot er in de Balverszaal niet meer uren beschikbaar zijn
om nieuwe lessen te creëren.
Het tweede probleem loste zich deels zelf op door aanvragen van springers buiten de club, en daarbij konden we jong
talent eerder dan gepland doorschuiven naar de A- en B-selectie.
Wedstrijden
In de nieuwe selecties was het behoorlijk zoeken naar de nieuwe groepsdynamiek. Het missen van de wedstrijden
vormde voor velen een aanslag op de motivatie. Maar in het najaar konden een paar teamwedstrijden toch doorgang
vinden. Drie teams hadden zich geplaatst voor het NK Clubteams in december, maar corona zette daar helaas weer
een streep door.
World Age Group Competition
Net voor de zomervakantie konden de kwalificaties voor het WK Junioren wel doorgang vinden.
De 12-jarige Chemène Hazelof wist zich als enige Spartaan te plaatsen. Eind 2021 reisde zij (na een aantal weken van
zelfisolatie voor het gezin) af voor haar eerste WK in Baku-Azerbeidzjan, een ervaring om nooit te vergeten. Chemène
sprong alle oefeningen uit en wist individueel de 23e plaats te bereiken. Met TV IJmuiden-partner, Lieke van Vierzen,
behaalde ze voor het synchroonspringen een prachtige 10e plaats.
Juryleden en vrijwilligers
Ook dit jaar willen we weer onze juryleden en andere vrijwilligers bedanken! Zonder jullie kan de selectie niet aan
wedstrijden deelnemen. ALLEMAAL ENORM BEDANKT VOOR JULLIE INZET!!
SPONSOREN in 2021
Als hoofdsponsor hebben we nog altijd De Rook Vastgoed.
Hieronder staan onze andere sponsoren.
-

Flexi Fitness

- Stucadoors- en Afbouwbedrijf Schuit

-

Brink BV

- Bedruk Textiel

Wij bedanken alle sponsoren hartelijk voor wat ze allemaal mogelijk maken voor onze ploeg!!
Alice Linthuis, Hoofdtrainster

KANDIDAAT VOORZITTER Hans van Zetten
Na een aantal gesprekken in de afgelopen periode door (een delegatie) van bestuur en coördinatoren heeft Hans van
Zetten besloten zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van onze vereniging. Formeel zal Hans worden
benoemd in de ledenvergadering op 21 februari 2022, waarbij ondergetekende in diezelfde vergadering zal
terugtreden als voorzitter. We zijn blij dat Hans zich kandidaat heeft gesteld.
Hans begon zijn loopbaan als turner. Op zijn zeventiende werd hij tweede op het NK junioren olympische meerkamp.
Na een knieblessure was hij genoodzaakt om te stoppen met actief turnen.
Hij ging trainingen geven bij zijn vereniging Pro Patria. Hij was tevens gymnastiekleraar. Van 1977 tot 1980 was Van
Zetten bij de KNGU trainer/coach van Jong Oranje en Landelijk Trainingscoördinator. Tussen 1980 en 1986 was hij
bondscoach van het Nederlandse damesturnteam.
Aansluitend schreef Van Zetten als sportverslaggever voor turnbladen en onder meer NRC Handelsblad en de
Volkskrant. Ook werd hij jurylid bij turnwedstrijden. Van Zetten was vanaf oktober 1986 als freelancer voor de NOS
actief als sportcommentator. Hans versloeg jarenlang wedstrijden in het turnen, trampoline springen en ritmische
gymnastiek tijdens de Olympische Zomerspelen. Tijdens Olympische Winterspelen was hij commentator bij
kunstschaatsen en freestyle skiën.
Vanaf 1987 vervulde hij als operationeel officier verschillende functies bij de Koninklijke Landmacht. Van 1993 tot 2003
was Van Zetten militair docent aan de School Luchtdoelartillerie in Ede en aan het Instituut Defensie Leergangen in
Rijswijk. Hij had de rang van luitenant-kolonel der Artillerie. In 2003 en 2004 was hij coördinator van de Defensie
Topsport Selectie.
Naast zijn werk als commentator was hij van 2005 tot 2011 raadslid voor de VVD, eerst in de gemeente Leersum en
vanaf 2006 in de fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug. Sinds het najaar van 2015 is hij voorzitter van de VVD-afdeling
in de gemeente Ermelo.
Hans van Zetten heeft veel ervaring in de diverse disciplines van onze vereniging. Voor Pro Patria in Zoetermeer heeft
hij als bestuurslid en erelid een belangrijke rol gespeeld bij het realiseren van een nieuwe accommodatie waar de hele
vereniging onderdak heeft gevonden. Op zijn initiatief is er een aantal jaren geleden ook nieuw leven geblazen in het
Sportgala Ermelo.
Voorwaarde van Hans is dat Jaco Cornelissen als vice-voorzitter nog tot eind 2022 beschikbaar blijft om zo de kennis
van de vereniging goed over te kunnen dragen en waar nodig samen met Hans op te trekken. Jaco Cornelissen heeft
aangegeven daartoe bereid te zijn en zal per 31 december 2022 terugtreden uit het bestuur van de vereniging.

BESTUURBAARHEID VERENIGING
Reeds eerder hebben we jullie geïnformeerd over de vacatures die er zijn binnen het bestuur van de vereniging.
De vacatures:
•
Coördinator freerunnen
•
Coördinator vitaal 50+
•
Ledenadministratie
Ingevuld:
•
Coördinator turnen
•
Penningmeester
•
Secretaris
•
Voorzitter
Het blijft noodzakelijk dat mensen de schouders onder onze vereniging te zetten en zich aanmelden 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 .

VACATURE COÖRDINATOR VITAAL 50+
TIJDBESTEDING: 1-2 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ruim 400 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;
• Maximaal 4x per jaar aansluiten bij de bestuurs- en coördinatorenvergadering.
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.
Meer informatie?
Stuur een mail naar voorzitter@spartaermelo.nl

VACATURE COÖRDINATOR FREERUNNEN
TIJDBESTEDING: 1-2 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ruim 400 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.
Meer informatie?
Stuur een mail naar voorzitter@spartaermelo.nl

VACATURE LEDENADMINISTRATIE
TIJDSBESTEDING: 2 tot 4 uur PER WEEK
Als ledenadministratie is het jouw taak om te zorgen dat al deze leden goed ingeschreven worden, zij aan de juiste les
worden toegevoegd zijn en hun gegevens up to date blijven.
Werkzaamheden:
• Inschrijvingen, opzeggingen en wijzigingen van alle leden van Sparta in ons administratiesysteem verwerken;
• Elke maand de presentielijsten versturen naar de trainers;
• Via de mail vragen over inschrijving, opzegging of contributie beantwoorden;
• Verzenden mailing uit ledenbestand;
• Maximaal 4x per jaar aansluiten bij de bestuurs- en coördinatorenvergadering.
We zoeken iemand die handig is met computers en die nauwkeurig kan werken.
Profiel:
• Enthousiast en betrokken;
• Bestuurlijke ervaring is een pré;
• Vrijwilliger die graag iets voor de inwoners van Ermelo wilt betekenen.
Meer informatie?
Stuur een mail naar ledenadministratie@spartaermelo.nl of voorzitter@spartaermelo.nl

