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Voorwoord 
 
De coronacrisis in de kalenderjaren 2020 en 2021 heeft Sparta veel pijn gedaan. De 
perioden met lockdowns, waarin de binnensport geen gebruik mocht maken van sportzalen 
duurde tot en met de maand januari van 2022. Het kalenderjaar 2019 sloot Sparta af met 
550 leden en door twee jaren coronacrisis is dit gedaald tot 371 leden op 31-12-2021. Sparta 
is een derde van haar ledenbestand kwijtgeraakt.  
 
Pas in februari van dit jaar kon Sparta haar aanbod van lessen en trainingen weer volledig 
activeren. Er is in het kalenderjaar 2022 bergen vrijwilligerswerk verzet om Sparta weer te 
doen herleven. Ook zijn er veel aansprekende sportieve resultaten geboekt, waarover elke 
afdeling in de hierna volgende hoofdstukken van dit jaarverslag bericht. Er is in 2022 veel 
gebeurd om trots op te zijn. Het bestuur dankt de lesgevers en trainers voor hun 
vakmanschap en enthousiasme, de afdelingscoördinatoren voor hun werk en 
verantwoordelijkheidsbesef, de juryleden voor hun trouwe inzet op wedstrijden en alle 
overige vrijwilligers voor hun effectieve taak- en functievervulling. Dankzij al deze actieve 
kaderleden kunnen gymsporters hun sportpassie bij Sparta blijven ontwikkelen tegen 
betaalbare ledencontributies.    
 
Namens het bestuur van Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo 
 
 
Hans van Zetten       
Voorzitter       
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Agenda 109e Algemene Ledenvergadering 
 

Genodigden 
Leden, ouders en verzorger van jeugdleden van Gymnastiekvereniging Sparta 
Ereleden 
Leden van verdienste 
Leden voor het leven 
 

Datum, plaats en tijd 
 
Datum: maandag 13 februari 2023 
Aanvang:  20.00 uur (inloop 19.30) 
Locatie: Huis van Ermelo, Raadhuisplein 4 Ermelo 
 
AGENDA 
 

1. Welkom door de voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen van de agenda 
4. Vaststellen van Notulen ALV 21-02-2022  
5. Presentatie Bestuurlijk en sporttechnisch Jaarverslag van de vereniging 2022 
6. Verslag en advies van de Kascommissie 
7. Bespreking en vaststelling Financieel Jaarverslag  
8. Vaststelling samenstelling Kascommissie 2023 
9. Bespreking en vaststelling contributies 2023 
10. Bespreking en vaststelling Begroting 2023 
11. Bespreking en vaststelling nieuwe Statuten 

De Statuten van Sparta dateren van 1979 en zijn verouderd. Reden om de Statuten 
te actualiseren en toekomstbestendig te maken.  

12. Bestuurssamenstelling 
Reglementair aftredend en herkiesbaar als vicevoorzitter Jaco Cornelissen 
Het bestuur heeft uitbreiding nodig met een 6e lid belast met personeelszaken (HR) 
en stelt als kandidaat Kirsten Hoornweg, moeder van 2 jeugdleden. Kirsten is 
geïntroduceerd in De Spartaan van december 2022 

13. Rondvraag 
14. Sluiting 
15. Ledenborrel met bitterballen in de foyer 

 
Op de website van de vereniging zijn onder kopje “Vereniging” Notulen, Verslagen en 
voorstellen te vinden. 
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Organisatie 2022 
 

Het bestuur van Sparta (opgericht 25 november 1913) bestond in 2022 uit 
Jaco Cornelissen voorzitter (tot 21 februari 2022) en vicevoorzitter (vanaf 

21 februari 2022) 
Hans van Zetten   voorzitter (vanaf 21 februari 2022) 
Robert Jongman   penningmeester 
Christine Brouwer - Kooijmans secretaris (vanaf 21 februari 2022) 
Renske de Jongh bestuurslid interne communicatie en 

managementinformatie, ledenadministratie (tot 1 april 
2022) 

 

Coördinatoren 
Bianca Hazeleger    Dans 
Joyce Hazelof    Trampoline 
Jolien Hoeve    Turnen 
Jowieke Schraven   Turnen 
Kimberley Schotsman  Freerunnen 

 

Ledenadministratie 
Femke Hidding    1 april 2022 tot 1 september 2022 
SportAMS (Jaap van der Spek) Sinds 1 september 2022 
 

Ondersteuning bestuur 
Annemiek Bosschart   Beheer info@spartaermelo.nl 
Nathanie Heimensen   Beheer adreslijst bestuur en lesgevers 
Manon Riedeman   Beheer website sparta.nl en facebook algemeen 
Jonna Bouwman   Website/social media/pers dans 
J. Timmer    Website/social media/pers trampoline 
Muriel van den Nagel   Vormgeving en huisstijl 
René Linthuis    Sporttechnisch adviseur 

 
Lesgevers 
Dans     Trampoline 
Amber Beelen    Alice Linthuis  
Annemieke Folmer   Jilde Hagen 
Arjanne Termaat   Tamar Foppen 
Don Raven    Tessa de la Parra 
Marlon Japenga   René Linthuis (inval) 
Rhodé Schalk    Sandra Rakhorst 
Suzan Guliker – Kuijpers   
 
Turnen    Freerunnen 
Esther Crama    Jan Willem van Broekhoven 
Gido Blom    Ronald Loedeman 
Hans van Zetten   Stephan Doosje 
Kaylee van Dam    
Lisanne van der Akker  Vitaal 
Sandra Rakhorst   Jeanette Hamstra   
 
 

mailto:info@spartaermelo.nl
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Onderscheiden leden 
 

Ere Voorzitter 
Dhr. W. Roelofs (1999) 
Gouden speld van Verdienste 
Dhr. W. Roelofs (1991) 
Ere Lid    
Mevr. M. Koerten - van Diermen 
Mevr. J. de Ruiter 
Dhr. E. Hilbrink (1999) 
Dhr. H.R. van Isselmuden (1999) 
Mevr. B. Hoeve - Smit (2018) 
Leden van Verdienste 
Dhr. H. van Diermen 
Dhr. F. Nieboer 
Dhr. C.R. van de Heuvel 
 
 
 
 
 
 
 
Bondsonderscheidingen: 
Erespeld 
Dhr. W. Roelofs (1988) 
Dhr. C.R. van de Heuvel (1991)  
Dhr. E. Hilbrink (2005) 
Speld 25 jaar trouw lid 
Mevr. A. Bos (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 - van 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) 
 
 
 
 
 
 
 

 Gouden speld v. verdienste 
Dhr. C.R. van de Heuvel 
(1987) 
Mevr. M.  Koerten - van 
Diermen 
Mevr. J. de Ruiter 
Dhr. E. Hilbrink (2002) 
Zilveren speld v. verdienste 
Dhr. H. van Diermen 
Dhr. W. Roelofs 
Dhr. C.R. van de Heuvel 
Bronzen speld v. verdienste 
Mej. A. Kosters (1996) 
Dhr. H.R. van Isselmuden 
(2001) 
Internationale 
onderscheidingen FIG 
Mevr. N. Kruger (1987)  
(Gymnaste de class du 
monde) 
 
 
Mevr. Y. van Uhm – Philippi 
(2016) 
Mevr. J. Hoeve - van ‘t Spijker 
(2017) 
Mevr. L. van ‘t Zand (2018)  
Mevr. C. Lubbersen (2019) 
Mevr. M. Autsema (2019) 
Mevr. M. Mulder (2019) 
Mevr. C. van Panhuis - Boeve 
(2020) 
Mevr. J. Kamp - Fijan (2021) 
Speld 50 jaar trouw lid 
Mevr. A. Jansen  
Mevr. M. Jansen 
 
 



 6 

 

Notulen 108e Algemene ledenvergadering (21 februari 2022) 
 
1. Opening 
De voorzitter Jaco Cornelissen opent de vergadering in de Hof van Minemeu (25 personen 
waaronder de erevoorzitter en een erelid) en voor de 9 deelnemers via Teams en heet 
iedereen van harte welkom. Fijn deze opkomst. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen. 
 
3. Vaststelling agenda 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 
4. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 31 mei 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ledenvergadering. De notulen 
worden goedgekeurd.  
 
5. Verslag kascontrolecommissie 
De kascommissie bestond uit de heer H.R. van Isselmuden en Joyce Hazelof. Tijdens de 
kascontrole op 19-02-2022 hebben zij de stukken beoordeeld. In algemene zin is de 
administratie op overzichtelijke wijze uitgevoerd; de beoordeelde boekingen waren 
inzichtelijk en zijn op juiste wijze verantwoord; de in het financieel verslag van 2021 
gepresenteerde cijfers van de banksaldi stemmen overeen met de ons ter inzage verstrekte 
gegevens van bankafschriften.  
 
Het verslag van de kascontrole wordt nog toegevoegd aan het jaarverslag. Bij deze weg 
bedanken wij de kascommissie voor hun inzet! Op een later moment in 2022 zullen we een 
verzoek doen voor kascontrolecommissie 2022. 
 
De heer H.R. van Isselmuden heeft het verzoek gedaan om geroyeerd te worden in de 
ledenvergadering, in aanwezigheid van de erevoorzitter en de nieuw benoemde voorzitter. 
Het verzoek om royement is aangehouden, mede vanuit de visie dat bestuursleden van 
voorbijgaande aard zijn en dat ereleden voor altijd bij de vereniging horen. Hans van Zetten 
zal als voorzitter graag kijken of de heer H.R. van Isselmuden als erelid behouden kan 
blijven voor Sparta. 
 
6. Resultaat 2021 en vaststellen verslag 2021 penningmeester 
Penningmeester Robert Jongman (vanaf september 2021 de vervanger van Chris van Iersel) 
licht het resultaat 2021 toe (bladzijde 8 en 9). 
De corona crisis heeft forse impact gehad op de vereniging. We hebben veel leden verloren 
(ruim 250), ondanks het aanbieden van alternatieve lessen in de buitenlucht. Er zijn ook 
nieuwe leden toegetreden, per saldo 170. We hebben waar mogelijk gebruik gemaakt van de 
steunmaatregelen en huurreductie en dit ook vertaald naar in aanpassing van de contributie 
in perioden dat er geen les gegeven kon worden. 
Vanwege de onduidelijke vooruitzichten in 2022 wordt voorgesteld om geen contributie-
verhoging door te voeren. De afgelopen jaren is de korting bij meer uren afgebouwd. Ook 
daarbij, net als in 2020, pas op de plaats.  
Ondanks een zwaar jaar heeft Sparta 2021 positief afgesloten. Gelukkig melden zich weer 
nieuwe leden. Forse uitdaging om weer te groeien. 
Het was een zwaar jaar met scherpe corona maatregelen, derhalve een groot compliment 
aan iedereen die les heeft moeten geven! 
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Er zijn geen op- of aanmerkingen. De jaarcijfers 2021 zijn vastgesteld. 
 
Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het in 2021 gevoerde beleid. 

 
7. Vaststellen begroting 2022 
Robert licht de begroting 2022 toe. 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, derhalve vaststelling begroting 2022. 
 
8. Verslag secretaris 
Het verslag van de secretaris is toegelicht door Jaco. 
a) Beleidsmedewerker is René Linthuis ten behoeve van het sportbeleid. 
b) Grote Clubactie: 3 afdelingen hebben actief deelgenomen. 
c) Bestuur en coördinatoren: In 2021 afscheid genomen van Chris van Iersel 

(penningmeester), Wout Bremer (turnen) en in 2020 van Petra Boeve (trampoline). We 
bedanken hen hartelijk voor hun geweldige inzet voor de vereniging. 

d) Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo: nvt 
e) Langjarige subsidie Gemeente Ermelo: B&W besloot om 2 trampolines uit de 

gemeentelijke sportinfrastructuur in de Wethouder Balverszaal te vervangen in 2022. 
Deze vervanging is nu structureel vastgelegd (iedere 6 jaar). 

f) Nieuwe sportaccommodatie Ermelo: Het besluit tot bouw is in 2021 genomen en het 
bestemmingsplan is goedgekeurd. We hopen dat voor de verkiezingen in maart het 
besluit over de sporthal definitief is. Oplevering eind 2023. We verwachten dan een 
ledengroei. Van de 4 zalen is er 1 zaal ten behoeve van Sparta. We zijn bezig om dans 
ook een vaste plek te laten krijgen in de nieuwe sporthal en dat andere verenigingen dan 
eventueel moeten uitwijken naar een andere locatie. In het nieuwe sportcentrum is een 
kantine aanwezig. 

 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag is vastgesteld. 
 
9. Vaststellen afdelingsverslagen 
De afdelingsverslagen worden goedgekeurd met dank aan Renske en Alice die input hebben 
geleverd. Het ontbrekende verslag turnen is aandachtspunt voor 2022. De functie 
coördinator turnen wordt sinds oktober verzorgd door Jolien Hoeve en Jowieke Schraven. 
 
 
10. Aftreedschema 
In het verslag staat beschreven dat de functies coördinator freerunnen, coördinator vitaal 
50+ en ledenadministratie vacant staan. Vitaal 50+ wordt momenteel verzorgd door 
Kimberley Schotsman. Er heeft een kandidaat zich gemeld voor de ledenadministratie, waar 
we mee in gesprek gaan. Renske zal het nieuwe ledenadministratiesysteem inrichten en 
daarna overdragen aan haar vervanger. Renske heeft een pittige periode achter de rug 
inzake hele vervelende berichtjes/mailtjes n.a.v. de vastgestelde coronamaatregelen. 
Bedankt voor de inzet! 
 
11. Benoeming kandidaat voorzitter Hans van Zetten en vicevoorzitter Jaco 

Cornelissen 
Na een aantal gesprekken in de afgelopen periode door (een delegatie van) het bestuur en 
coördinatoren heeft Hans van Zetten besloten zich kandidaat te stellen voor het 
voorzitterschap van onze vereniging voor 3 jaar. Hans is voorgedragen door een aantal 
leden. In deze fase van nieuwe sportcentrum is het goed om een inhoudelijk deskundige in 
huis te hebben. 
Hans stelt zich persoonlijk voor (zie ook info in mail aankondiging ALV d.d. 01-02-2022). 
Zijn doelstellingen zijn o.a.: 

- revitaliseren (in 2019 550 leden); voorbereiden op nieuw sporthal inclusief danszaal;  
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- Sparta op 1 locatie betekent organisatorische verbeteringen doorvoeren cq 
operationele processen aanpassen;  

- in 2024/2025 toestroom nieuwe leden (doel 750 of meer), maar eerst de huidige 
groepen groter maken;  

- uitdagende evenementen voor heel Sparta.  
In 2022 zal een plan van aanpak opgesteld worden binnen het bestuur t.a.v. ledenwerving cq 
ledenbinding. 
Tijdens dit overleg is Hans van Zetten formeel benoemd en zal Jaco Cornelissen terugtreden 
als voorzitter. We zijn blij dat Hans van Zetten zich kandidaat heeft gesteld. Jaco Cornelissen 
zal tot eind 2022 beschikbaar zijn als vicevoorzitter voor overdragen/ondersteuning Sparta 
aangelegenheden.  
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De mensen in de zaal en digitaal steken allen hun hand 
omhoog voor akkoord en benoemen Hans van Zetten als bestuurslid en nieuwe voorzitter! 
Jaco Cornelissen wenst Hans van Zetten veel succes. Hij kijkt terug op een periode waarin 
Corona veel invloed heeft gehad op de vereniging en op trainers en bestuur. 
 
Na een zoektocht van ruim 3 jaar kunnen we het goede nieuws delen dat wij een nieuwe 
secretaris hebben gevonden! Christine Brouwer-Kooijmans, lid van de dames recreatie 
afdeling dans, gaat deze taak op zich nemen. Christine stelt zich persoonlijk voor (zie ook 
info in mail nieuwe secretaris d.d. 20-02-2022). Christine is officieel benoemd als bestuurslid 
met de functie secretaris. 
 
12. Vacatures 
De vacature voor coördinator freerunnen is nog vacant. 
 
13. Rondvraag 
Geen verdere punten voor de rondvraag. 
 
14. Sluiting 
Jaco bedankt  iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid. 
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Bestuurlijk en sporttechnisch jaarverslag 
 
Bestuur & management 
Vol verwachting is de jaarlijkse ledenvergadering op 21 februari 2022 in De Hof van 
Minemeu aan de Telgterweg bijeen. Fysiek zijn 25 leden aanwezig en 9 leden digitaal. 
Belangrijkste agendapunt is de versterking van de bestuurskracht. Voorzitter Jaco 
Cornelissen, die samen met penningmeester Robert Jongman, bestuurslid Bianca Hazeleger 
en bestuurslid/ledenadministrateur Renske de Jongh Sparta bestuurlijk ‘drijvend’ had 
gehouden, kondigde de versterking aan: een nieuwe verenigingsvoorzitter en een kandidaat 
voor de vacature secretaris. De jaarvergadering begroet ze met applaus. Vanaf 21 februari 
2022 is de bestuurssamenstelling:   
Voorzitter   Hans van Zetten  
Vicevoorzitter  Jaco Cornelissen 
Secretaris  Christine Brouwer-Kooijmans 
Penningmeester Robert Jongman  
Lid communicatie Renske de Jongh 
Nu de essentiële bestuursfuncties bezet zijn trekt Bianca Hazeleger zich terug uit het 
verenigingsbestuur, maar blijft wel actief als afdelingscoördinator Dans.  
 

 
De managementlaag van de vereniging tussen lesgevers en bestuur wordt gevormd door 
afdelingscoördinatoren. Zij coördineren de dagelijkse sporttechnische activiteiten met de 
lesgevers en vrijwilligers. In 2022 zijn dit: 
Coördinator afdeling Gym & Turnen: Jolien Hoeve-van ’t Spijker en Jowieke Schraven 
Coördinator afdeling Trampoline:   Joyce Hazelof 
Coördinator afdeling Dans:     Bianca Hazeleger 
Coördinator afdeling Freerunning:   Kimberley Schotsman 
 
Voor Vitaal wordt geen coördinator benoemd. De communicatie hiervan loopt via voorzitter.  
Bestuursleden en afdelingscoördinatoren zijn allen 100% vrijwilligers.  

 
Bestuur Sparta 2022 
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Sportcentrum Zanderij 
Sparta maakt voor haar lesgroepen en selectiegroepen al jaren gebruik van vijf verschillende 
sportzalen in Ermelo: Wethouder Balvers sportzaal, Sportcentrum Calluna, Sportcentrum 
Triade, Groevenbeek HAVO en Groevenbeek VMBO. Een danser ontmoet geen 
trampolinespringer, een freerunner geen turnster. Samen onder één dak komt binnen bereik 
met de bouw van Sportcentrum Zanderij, waartoe de gemeenteraad begin 2022 het vereiste 
budget beschikbaar stelt. De bouw gaat daarna snel van start. De naamgeving wordt 
Sportcentrum Zanderij en in 2022 wordt het hoogste punt gevierd.  
 
In januari 2024 komt het nieuwe sportcentrum beschikbaar. Daar zullen alle afdelingen onder 
één dak samen sporten. Wat voor elke voetbalvereniging, tennisclub, hockeyclub, 
korfbalclub de normaalste zaak van de wereld is, wordt dan voor Sparta na 110 jaren ook 
mogelijk. Vicevoorzitter Jaco Cornelissen en sporttechnisch adviseur René Linthuis vormen 
het projectteam om Sportcentrum Zanderij voor te bereiden op de samenkomst van Sparta.  
 
Communicatie 
In 2022 start de revitalisering van Sparta. Voorzitter Hans van Zetten spreekt uit de 
kalenderjaren 2022 en 2023 nodig te hebben om het ledenbestand weer te laten groeien tot 
550, het aantal van 2019. De lesgevers in de vereniging hebben daarbij de ondersteuning 
nodig van een effectieve interne en externe communicatie. De verenigingswebsite wordt 
aangepakt. In de zomer hebben alle lesgevers, afdelingscoördinatoren en bestuursleden van 
webmaster Manon Riedeman een plek gekregen met foto en presentatietekst. Ook vermeldt 
het lesrooster de namen van de lesgever met een link naar foto en tekst. Daarmee is intern 
en extern duidelijk welke lesgevers en vrijwilligers gezicht geven aan Sparta. De website is 
nu informatiever en vriendelijker voor elke bezoeker geworden.    
 
Onder de naam De Spartaan wordt de digitale nieuwsbrief naar leden en externe relaties 
nieuw leven ingeblazen. In april verschijnt de eerste editie en daarna in juni, augustus, 
oktober en december. De intentie is om deze nieuwsbrief om de maand uit te geven, dus zes 
keer per jaar.  
Voor informatie naar lesgevers en vrijwilligers geeft het bestuur digitaal de Kaderbrief uit. 
Deze is in maart, mei, september en december verspreid. Ook dit middel bewijst haar 
effectiviteit.  
 
Daarnaast stimuleert het bestuur de verslaglegging over elke wedstrijd, demonstratie en 
show op website, Ermelo’s Weekblad en social media. Dat is goed voor de beeldvorming van 
Sparta naar de samenleving als actieve en succesvolle gymsportvereniging. Ook bevordert 
het de trots op en binding van leden met Sparta. Hans van Zetten biedt potentiële 
verslaggevers uit de vereniging een clinic en begeleiding aan.    
 

 
Afdelingscoördinatoren Sparta 2022 
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Het bestuur komt maandelijks ten huize van de voorzitter in vergadering bijeen, waarvan 
tenminste vier keren samen met de Afdelingscoördinatoren. Daar vindt collectieve 
afstemming en besluitvorming plaats. Verder vinden vele bilaterale contacten en gesprekken 
plaats. De bestuursondersteuning door vrijwilligers is daarbij van wezenlijk belang geweest.  
 
Ledenadministratie 
Renske de Jongh heeft in het voorjaar de ledenadministratie overgedragen aan Femke 
Hidding. Deze omvangrijke taak blijkt toch te groot om als vrijwilliger naast je werk en privé te 
doen. Het bestuur besluit in het najaar om de ledenadministratie uit te besteden. Tevens 
besluit het bestuur een overeenkomst te sluiten met Club Assistent voor de moderne 
communicatie tussen lesgevers, leden en ouders van jeugdleden. Ook de wekelijkse 
presentieregistratie van leden door lesgevers met de ledenadministratie vindt via de App van 
Club-support plaats. Lesgevers zijn per 1 januari 2023 verplicht Club-support te gebruiken.  
 
De mutaties in de ledenadministratie en registratiemissers hebben dit jaar mogelijk geleid tot 
fouten en ongemakken. Het bestuur verwacht met de genomen maatregelen, dat deze in 
2023 niet meer voorkomen, mits elke lesgever de presentieregistratie correct uitvoert. Leden 
kunnen zich via de App voortijdig afmelden voor les of training.    
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Sinds november 2021 is er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor Sparta aangesteld. 
Dat is Debora Blok. We zijn ontzettend blij met haar. Vanuit het bestuur vinden we het 
wenselijk dat er zowel een vrouwelijke als een mannelijke VCP beschikbaar is voor de leden. 
Daarom hebben we een oproep gedaan in de nieuwsbrief van 25 november 2022. Ron van 
Vliet heeft zich daarvoor gemeld, en hij is per december 2022 aangesteld als VCP. 
 
De VCP binnen Sparta zetten zich mede in voor het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag. De VCP adviseert het bestuur over de preventieve maatregelen die genomen 
kunnen worden om de kans op wangedrag, pesten en/of misbruik zoveel mogelijk te 
verkleinen. In 2022 heeft Sparta ‘de waarden van Sparta’ opgesteld en opgehangen in de 
verschillende sportzalen. De VCP heeft hierin meegedacht en geadviseerd. 
 
Daarnaast is de VCP het eerste aanspreekpunt op de sportvereniging voor iedereen die te 
maken krijgt met (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden van 
grensoverschrijdend gedrag zijn (online) pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. 
In 2022 heeft de VCP één melding ontvangen. Deze melding is met melder en beschuldigde 
besproken en is naar tevredenheid van beide partijen afgesloten.  
 
Verenigingsstatuten 
De statuten van Sparta dateren van 1979 en zijn niet meer in overeenstemming met de 
actuele stand van zaken. Ook verplicht de invoering van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen) tot wijzigingen in de statuten. Het bestuur besluit nieuwe 
verenigingsstatuten te ontwerpen. Voorzitter en secretaris worden ermee belast. Op de 
bestuursvergadering in december wordt het concept goedgekeurd. Het concept zal ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan de Algemene ledenvergadering in februari 2023. 
Daarna rest de gang naar de notaris.  
 
Materieelvervangingen 
Specifieke toestellen en materialen voor turnen, trampolinespringen, dans en freerunning zijn 
voor rekening van Sparta. Jaarlijks dienen toestellen en materialen te worden vervangen of 
gerepareerd. Om de vier jaar stelt de gemeente Ermelo geld beschikbaar voor de vervanging 
van 2 wedstrijdtrampolines. De vervanging heeft dit voorjaar plaatsgevonden. Tevens is een 
het wedstrijdtoestel DubbelMinitramp (DMT) aangeschaft, die synchroon gebruikt gaat 
worden tijdens alle trampolinelessen.  
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In 2022  is voor turnen een wedstrijdbalk gerepareerd en zijn 2 nieuwe evenwichtsbalken 
‘Soft Top’ op lage voeten aangeschaft. Ook is de verspanning (dubbel) voor 
damesbrug/rekstok wedstrijd vervangen. Een schenker is Sparta in 2022 ter wille geweest 
met een schenking van € 7000. Daardoor was het mogelijk ons Sparta materieel uit te 
breiden met 2 spiegelwanden 3-deling verrolbaar, 1 dansbarre verplaatsbaar én 1 
FlikFlikmiddel. Met al deze vervangingen in 2022 is een bedrag van ruim € 41.000 gemoeid 
geweest.     
 
Aan het eind van het jaar 2022 blijken ook 1 grote valmat en 1 kleine mat gescheurd en 
afgeschreven te zijn. Het bestuur heeft besloten deze te laten vervangen door nieuwe matten 
(ter waarde van € 3.100).  
 
René Linthuis adviseert het bestuur omtrent alle materieelvervangingen en onderhoudt de 
contacten met leveranciers.    
 
Ledenwerfacties 
Op 10 september vindt ten huize van de voorzitter de Kaderborrel 2022 plaats. Daar zijn 
twee ledenwerfacties besproken. De eerste tijdens de Nationale Sportweek in september, de 
tweede in de Herfstvakantie. Trampolinespringster Muriel van den Nagel is dit jaar de 
ontwerper van flyers en posters voor Sparta geworden. Zij heeft uitnodigingskaarten 
ontworpen, die leden uitreiken aan vrienden en bekenden voor een gratis sportles tijdens de 
Nationale Sportweek.  
 
In de herfstvakantie voert Sparta het programma GYMSPORT=GOUD IN 50 JAAR ERMELO 
ZELFSTANDIG uit in de Wethouder Balvers sportzaal. In alle sportzalen en scholen te 
Ermelo zijn daarvoor grote posters (ontworpen door Muriel) opgehangen. Leden krijgen 
flyers en uitnodigingskaarten mee. Door het aanbieden van clinics in dans en freerunning, 
lesbezoeken in trampolinespringen en turnen en de clubkampioenschappen 
trampolinespringen komen naar schatting 800 leden en niet-leden naar de Wethouder 
Balvers sportzaal in actie.  
 
Door een gemeentelijke subsidie (€ 2.500,--) en de opbrengst van de Rabo ClubSupport  (€ 
912,79) kunnen deze activiteiten extern worden gefinancierd. Deze acties en de publicaties 
in de media hebben nieuwe jeugdleden en leden naar Sparta getrokken.  
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Samenstelling van het ledenbestand  
Overzicht van de leden op 1 januari 2022 en 31 december 2022. 
 

    1-1-2022 31-12-2022 

      

Vrouwen 0-11 jaar 112 164 

  12-18 jaar 72 77 

  19-49 jaar 54 47 

  50+ 31 24 

Totaal vrouwen 269 312 

      

Mannen 0-11 jaar 49 72 

  12-18 jaar 38 35 

  19-49 jaar 10 4 

  50+ 5 1 

Totaal mannen 102 112 

      

Totaal actieve leden 371 424 

     
Ereleden 6 6 

Juryleden 6 18 

Kaderleden 21 40 

ontdubbeling sportende kaderleden -8 -11 

   
   

Totaal 396 477 

 
 
Kaderscholing 
Sparta mag zich verheugen in een goed opgeleid en ervaren bestand van lesgevers en 
trainers. Sommigen zijn meer dan 25 jaar verbonden aan Sparta. Door studie, verandering 
van werk of huwelijk zijn er ook vervangingen nodig. Het werven van extern opgeleide en 
bevoegde lesgevers in de gymsport is een permanente uitdaging. Deze arbeidsmarkt kent 
een grote vraag en een klein aanbod. Daarom faciliteert Sparta haar leden die een 
kaderopleiding willen volgen. Kader dat voortkomt uit eigen ledenbestand zijn het meest 
trouw aan de vereniging. Eind 2022 is Sparta gestart met het actief werven en inzetten van 
lesassistenten. Uitgangspunt is: bij elke lesgroep een lesgever plus een lesassistent. Een 
lesassistent is een teenager die een lesgever wil assisteren bij de uitvoering van de les. 
Lesassistenten vanaf 13 jaar en ouder ontvangen een uurvergoeding voor hun inzet en 
kunnen daarmee hun zakgeld aanvullen. Beter lesassistent bij Sparta dan vakkenvuller bij de 
SUPER, is de overweging. Het bestuur hoopt dat met deze nieuwe beleidsmaatregel in de 
toekomst zo veel mogelijk lesgevers uit eigen kweek te kunnen putten.      
 
Grote Clubactie 
Vele leden hebben het vuur uit hun sloffen gelopen om aan zoveel mogelijk familieleden en 
vrienden loten te verkopen. Turnen is met 1104 verkochte loten koploper, Dans verkocht 712 
loten, daarna volgt Trampoline met 474 loten en Freerunnen sluit af met 70 loten. De Grote 
Clubactie 2022 bracht € 5.661,84 op! De opbrengst gaat naar de afdelingen en wordt 
gebruikt voor de aanschaf van materialen en kleding. De top 10 lotenverkopers zijn in januari 
beloond tijdens een les met een leuke boekenbon. We complimenteren en bedanken 
Kimberley Schotsman voor de coördinatie van deze succesvolle actie.   
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Sparta maakt overstap naar Club Assistent 
In 2022 zijn we achter de schermen druk bezig geweest met het in gebruik nemen van Club 
Assistent. Club Assistent is een online administratiesysteem met vele mogelijkheden. Sinds 
juni 2021 werd hier al de ledenadministratie in bijgehouden nadat het oude systeem 
Digimembers niet langer werd aangeboden. Een grote verandering die we dit jaar door de 
implementatie van Club Assistent hebben kunnen maken is het versimpelen van de 
contributie incasso. Eerder was dit een grote klus verdeeld over meerdere personen en 
daardoor niet alleen tijdrovend maar helaas ook foutgevoelig. We zijn nu nog bezig de 
laatste kinderziektes te verhelpen maar door dit proces grotendeels te automatiseren 
verminderen we de kans op fouten en hoeven we onze vrijwilligers minder te belasten. 
 
Club Assistent bevat ook een mailingsmodule waarmee we gemakkelijk al onze leden 
kunnen bereiken. Hierdoor hebben we De Spartaan weer nieuw leven in geblazen. Vroeger 
was dit een papieren clubblad, tegenwoordig verschijnt De Spartaan elke twee maanden bij 
al onze leden in hun inbox. Het is fijn om zo met onze leden te kunnen delen wat er binnen 
de vereniging leeft. Het blijkt ook effectief gezien de hogere respons op oproepen. 
 
In de laatste maanden van 2022 hebben we de bijbehorende app van Club Assistent in 
gebruik genomen. Leden kunnen hier een account aanmaken en zich zo gemakkelijk aan- of 
afmelden voor een les, berichten uitwisselen met hun trainer en persoonlijke gegevens inzien 
en aanpassen. Trainers kunnen via de app presentie tijdens de trainingen bijhouden, wat 
voor hen de administratie die bij het lesgeven komt kijken versimpelt.  
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Verslag Kascommissie 
 
Het verslag van de kascommissie volgt later.  
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Financieel verslag 2022 
 

Resultaat 2022 en Begroting 2023 
 

Resultaat 2022 & Begroting 2023
Begroting 

2022

Werkelijk 

2022

Verschil 

Begroting en 

Werkelijk

Begroting 

2023

Werkelijk 

2021

Werkelijk 

2020

Baten

Contributies 100.000 118.307 18.307 140.000 83.734 115.433

Diversen 1.500 2.718 1.218 2.000 2.936 1.694

Totaal baten 101.500 121.025 19.525 142.000 86.670 117.127

Lasten

Bondscontributie 9.000 12.567 3.567 14.000 8.551 13.164

Bondscontributie 9.000 12.567 3.567 14.000 8.551 13.164

Salarissen en vergoedingen leiding 58.000 72.126 14.126 82.000 55.889 64.911

Opleidingen leiding 500 1.272 772 3.000 3011 132

Steunmaatregelen Corona -1.500 -6.065 -4.565 0 -5.050 -1.816

Totaal personeelskosten 57.000 67.333 10.333 85.000 53.850 63.227

Zaalhuren 19.000 26.168 7.168 24.000 15.025 21.645

Wedstrijdkosten 1.000 1.021 21 1.250 1.250 0

Bestuurs- en apparaatskosten 4.000 7.427 3.427 8.000 4.071 5.006

Beleid en nieuwe accommodatie 5.000 0 -5.000 3.000 1.577 6.687

Onderhoud apparatuur 1.500 1.207 -293 1.500 1.209 1.686

Publiciteit en website 100 635 535 100 129 45

Totaal overige kosten 30.600 36.458 5.858 37.850 23.261 35.069

Afschrijvingen 4.000 2.912 -1.088 4.000 3.681 3.837

Toerekening subsidies

Totaal afschrijvingen per saldo 4.000 2.912 -1.088 4.000 3.681 3.837

Steunmaatregelen Corona -1.000 1.000 -7.500 -4.000

Reservering jubileumfonds 500 500 0 500 500 500

Dotatie reserve apparatuur en materiaalfonds 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

Eenmalige baten lasten -1.202

Overige baten en lasten 500 1.500 1.000 1.500 -7.202 -2.500

Totaal Lasten 101.100 120.770 19.670 142.350 82.141 112.797

Exploitatieresultaat 400 255 -145 -350 4.529 4.330
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Verslag van de afdeling Dans 
 
Leiding 
Amber Beelen – vanaf oktober 2022 
Annemiek Folmer – tot juli 2022 
Arjanne Termaat 
Don Raven 
Marlon Japenga 
Rhodé Schalk 
Suzan Guliker 
 
Assistenten 
Amber Beelen 
Jasmijn de Leeuw 
Julianne Hordijk 
Kiara Poel 
Letenkiel Drar 
Rhodé van Nijhuis 
Sascha van den Hazel 
 
Coordinator en ondersteuning    Showcommissie 
Bianca Hazeleger – coördinator    Monique Autsma – coördinator 
Renske de Jongh – notulist en penningmeester  Annette Bouwman 
Sylvia Lankman – beheer e-mail en reparaties  Kim Schneider 
Jonna Bouwman – zaalhuur     Klaas-Jan de Boer 
Annemiek Glismeijer – kleding en opslag, acties  Rianne van ’t Spijker 
        Sylvia Lankman 
 
 
Wedstrijden 
2-4-2022 Voorronde NK, Twello Selectie D16 

Selectie B19 
Lesgroep 8 tot 10 jaar 
Lesgroep 10 jaar en ouder 

2e plaats 
3e plaats 

15-5-2022 NK D-niveau, Dance2, 
en showdans wedstrijd 

Selectie D16 
Alle groepen 

3e plaats 

21-5-2022 Puttense Dansdag Lesgroep 6 tot 8 jaar 
Lesgroep 10 jaar en ouder 
Lesgroep dames 18 jaar 
en ouder 

aanmoedigingsprijs 

 
Hoewel we het jaar begonnen met strenge coronamaatregelen, werd het in de eerste 
maanden van 2022 gelukkig steeds meer mogelijk het normale lesrooster op te pakken. Het 
was fijn om na twee jaar met beperkingen elkaar weer elke week in de zaal te kunnen 
ontmoeten en samen plezier in het dansen te beleven. 
Het bleek een actief jaar te worden waarin we eindelijk weer konden deelnemen aan 
wedstrijden en waarin we hebben gedanst tijdens allerlei evenementen. Zo hebben we 
optredens verzorgd tijdens de Avondvierdaagse, de opening van het Huis van Ermelo tijdens 
Spot on Ermelo, de intocht van Sinterklaas en de kerstmarkt.  
Arjanne heeft op verschillende basisscholen in Ermelo gastlessen kleuterdans gegeven om 
zo jongste inwoners van Ermelo kennis te laten maken deze leuke sport. Ook heeft zij tijdens 
de Koningsspelen een workshop dans gegeven bij de Prins Bernhardschool.  
In het weekend van 14 en 15 mei organiseerde Sparta Ermelo namens de KNGU een 
spetterend dansevent in de Sypel in Harderwijk. Vanuit heel Nederland kwamen 31 
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dansgroepen samen voor de finale NK op D-niveau, een showdanswedstrijd en een 
dance2demo. Een druk programma dus, maar dankzij de inzet van veel vrijwilligers en onder 
de deskundige leiding van Manon Riedeman en Nathanie Heimensen verliep alles 
vlekkeloos en werd het een mooi visitekaartje voor de vereniging. De Selectie D16 onder 
leiding van Annemiek Folmer behaalde de 3e plaats op het NK, wat het feest nog groter 
maakte. 
Na maanden van voorbereiding door de showcommissie werden ouders, familie en vrienden 
uitgenodigd voor de eindshow Be our Guest op zaterdag 2 juli in Sporthal Calluna. 
Bezoekers werden welkom geheten in een feestelijk versierde zaal met gezellige zitjes en 
werden gedurende de show voorzien van een hapje en een drankje. Tijdens drie 
voorstellingen lieten alle groepen zien waar ze het afgelopen seizoen hard aan gewerkt 
hadden. Ook werden er enkele dansen met alle leden opgevoerd. Een feest om zo met z’n 
allen op het podium te staan! Helaas namen we die dag afscheid van Annemiek Folmer, zij 
stopte na jaren trouwe dienst met lesgeven.  
Tijdens de herfstvakantie vond de Gymsport = GOUD week plaats waarbij de afdeling dans 
maar liefst negen verschillende clinics organiseerde. Leden en belangstellenden konden o.a. 
dansen met hun lievelingsknuffel, los gaan tijdens de crazy party, de nieuwste trends leren 
tijdens de Tiktok clinic, of een moderne choreografie aanleren. De lessen werden druk 
bezocht en het was heel gezellig om tijdens de vakantie met elkaar in beweging te blijven. 
In november werd samen met de turnafdeling voor de kindergroepen weer een gezellig 
Sinterklaasfeest georganiseerd. De oudere leden mochten hun geluk beproeven tijdens een 
bingo avond in de kantine van FC Horst. De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de 
eindshow 2023. 
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Verslag van de afdeling Trampoline 
 
 
In 2022 konden we corona grotendeels loslaten en heeft de trampolineafdeling een vrij 
normaal jaar gedraaid. Ook kon er weer een normaal wedstrijdprogramma worden gedraaid. 
Ondanks dat we goed aan het herstellen zijn van de verliezen die we door corona hebben 
geleden, zijn we er nog niet. De groepen groeiden in 2022 gestaag, maar de wedstrijdgroep 
(selectie) heeft nog een lange weg terug te gaan, waar het om prestatieniveau gaat.  
 
Het trampolineteam 2022 

• Jilde Hagen -   Vrijdagrecreatie 

• Tamar Foppen -   Vrijdagrecreatie 

• Sandra Rakhorst -   Tot de zomer: woensdagrecreatie en B-selectie 

• Tessa de la Parra -   B-selectie, woensdagrecreatie, Dutch Trampoline Academy (DTA) 

• René Linthuis -   Invaltrainer 

• Alice Linthuis -   A-selectie, Jong Talent, seniorenrecreatie, dinsdagrecreatie, DTA 

• Joyce Hazelof -   Coördinator 

Verder zijn er 3 lesassistenten begonnen met lesgeefervaring op te doen. Zodra ze er klaar 
voor zijn, zullen zij de trainersopleiding gaan starten. Dit zijn: Sofie van Beekhuizen, Merel 
van de Kamp en Caro Binnerts. 
 
Bijscholingen 
De trainers van afdeling Trampolinespringen 
doen regelmatig bijscholingen. Maar eentje 
was erg bijzonder en leerzaam dit jaar. In mei 
kwam de Canadese wereldtopper 
(tegenwoordig coach) Jason Burnett op bezoek 
bij 3 clubs. We konden springers meenemen 
naar de bijscholing en zo leerden we veel. 
Tessa, Tamar, Jilde en Alice waren de coaches 
en Twan, Eline, Chemène en Emy de 
springers. Een mooie foto hebben we als 
herinnering.  
 
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 (voorheen de oude TCG-training dat al ruim 20 jaar bestaat) is 
wel overgenomen door Sparta. 
De DTA heeft eind 2022 18 leden, uit Ermelo, Harderwijk, Putten, Amersfoort, Baarn en 
Heerde. 
 

De lesgroepen 
De recreatiegroepen heten vanaf 2022 Lesgroepen. Na de zomer zijn er 2 lesgroepen bij 
gekomen, op de vrijdag en op de woensdag. In 2022 hebben we 2 evenementen voor de 
lesgroepen weer nieuw leven kunnen inblazen: 
1. Clubkampioenschap Trampoline 
Kort na de zomer werd voor het eerst in jaren het clubkampioenschap Trampolinespringen 
weer georganiseerd. 23 leden namen deel. Clubkampioenen in hun eigen categorie werden: 
Zehra (2013 e.j.), Tara (2009-2012), Lydia (2005-2008) en Marieke (2004 e.o.). Bij 



 21 

synchroon ging de titel naar Marieke en Alice. 
Overigens werd bij de wedstrijdgroep de titel ‘clubkampioen’ in de wacht gesleept door Caro 
Binnerts. 
2. Rising the stars 
In december organiseerden we Rising the stars, het diplomaspringen. De zaal zat vol met 
familie die de 29 springers aanmoedigden om weer een diploma moeilijker te kunnen 
behalen. Wat een gezellig evenement! 

 
De wedstrijdgroepen 
Regionaal 
Een groep van 15 regionale springers trapte begin maart sinds lang weer af op de 
wedstrijden. Ze sprongen individueel en synchroon en deden dat in Ermelo en Ruurlo. 
Ondanks de nieuwe onervaren ploeg gingen er 14 springers naar het NK in Ahoy in juni. In 
de klasse Pupilmeisjes 3e divisie was er brons voor Lynn van Braak.  
Yasmin Ballallo, die de finale inging vanuit de 6e positie, won daar verrassend gedeeld goud. 
Stacey Scheidt behaalde op het NK het brons in de 2e divisie Pupil/Jeugdmeisjes I-klasse. 
Datzelfde gold voor Britt Kroon bij de 2e divisie Jeugdmeisjes II. Bij de seniordames 2e divisie 
behaalde alleen Merel van de Kamp de finaleronde en daar werd ze verdienstelijk 7e.  
Bij het synchroon sprongen pupilmeisjes 3e divisie Zoë Stade en Sacha Raven zich in de 
finale naar plaats 6.  
Valérie van Vliet en Marie-Elise van ’t Hof behaalden plaats 8 bij de Jeugdmeisjes. Britt 
Kroon en partner Manja van Helden sprongen zich naar de 5e plaats bij de senioren 2e 
divisie. 
 
Landelijk 
12 springers van Sparta namen deel aan de landelijke wedstrijden. Caro Binnerts kwam voor 
het eerst uit in de 1e divisie bij de Junioren. Het NK leverde haar een mooie 4e plaats op. Bij 
de senioren sprong Lara Wolkenfelt het hele seizoen al goed en dat werd op het NK beloond 
met zilver. Fleur de Rook kwam dichtbij met een mooie vierde plaats. Bij het 
synchroonspringen was er tevens zilver voor Yerusha Messelink en Renske Groen in de 
categorie seniordames 1e divisie. 
In de eredivisie werd Twan Rieksen (als jongste) 4e in zijn groep. Eline Westhuis en 
Chemène Hazelof sprongen zich bij de juniormeisjes naar de finale, daar werden ze 
respectievelijk 6e en 5e in het eindklassement. Synchroon werd Westhuis met partner Valerie 
Bosschart Nederlands kampioen. Hazelof won daar met TVIJ-partner Lieke van Vierzen het 
zilver. Emy Engel debuteerde bij de seniordames en werd daar prima 9e in het 
eindklassement. 
 
Internationaal 
Ook het internationale programma kon na 2 jaar weer starten. De eerste wedstrijd vond 
plaats in Alkmaar met de Dutch Trampoline Open, waar honderden springers uit de hele 
wereld op af kwamen. Het was een pittig toernooi, maar voor velen een mooie eerste meting 
op internationaal podium. De 11-jarige Twan Rieksen nam voor het eerst deel, bereikte bij de 
categorie 11/12 Jongens gelijk de finale en werd daar prima 6e. Chemène Hazelof nam deel 
bij de Meisjes 13/14 en behaalde daar een mooie 18e plaats.  
De 16-jarige Eline Westhuis sprong een persoonlijke record en wist zich daarmee te plaatsen 
voor de finale. Daar bereikte ze de 6e plaats als beste Nederlandse in de categorie 15/16-
jaar. 
Een grote groep seniordames van Sparta deed mee bij de 17-21 categorie. Ze deden het 
stuk voor stuk uitstekend. Yerusha Messelink kwam het verst met een mooie 11e plaats in 
het eindklassement. 
 

World Age Group Competition 
Eind november was er weer een WK-Junioren, dit keer in Sofia, Bulgarije. Eline Westhuis en 
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Emy Engel hadden zich geplaatst bij respectievelijk de categorie 15/16 jaar en 17/21 jaar. 
Beiden sprongen op het WK beter dan in de periode daarvoor en wisten af te sluiten met 
persoonlijke records. Zowel Eline (27e) als Emy (32e) waren met hun resultaten de beste 
Nederlanders in hun categorie. 

 
De teamwedstrijden 
Eind 2022 werden ook de teamwedstrijden gesprongen en in december werd deze reeks 
afgesloten met het NK Clubteams in Alkmaar. Sparta had dit jaar in totaal 8 teams. Daarvan 
behaalde een 4-tal het NK. Het eredivisie-team met Westhuis-Rieksen-Bosschart (Engel was 
ziek) was niet op sterkte en behaalde de 4e plaats in het eindklassement. Het 1e-divisieteam 
met Wolkenfelt-Wolkenfelt-De Rook en Groen stond na de voorronde op plek 1. Daar ging 
het mis bij 2 oefeningen, waardoor het team uiteindelijk 5e werd. Het 2e-divisieteam met 
Arends-Van de Kamp-Van Boxtel en Kroon ging als 3e de finale in en wist stand te houden. 
Het brons was een mooi resultaat. 
Het 3e-divisieteam met nieuwkomers Staal-Van Asselt, en Van Vliet-Van ’t Hof sprong een 
keurige wedstrijd en werd 14e in het eindklassement. 
 
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 2022 
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  

Trampolinespringen 
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Verslag van de afdeling Turnen 
 

Trainersteam 
 
Trainers 
Sandra Rakhorst – Dinsdag en Donderdag  

• Talentenselectie niveau 4 & niveau E 
en F  

• Jong Talent 

• Lesgroepen 6-8 jaar & Lesgroep 9 + 
Esther Crama – Dinsdag en Donderdag 

• Middenbouw niveau 5,6 en 7 

• Bovenbouw niveau G & H 
Kaylee van Dam – Dinsdag en Donderdag 
Middenbouw niveau 5,6 en 7 

• Bovenbouw niveau G & H 
Gido Blom – Woensdag 

• Lesgroep Jongens  
Hans van Zetten – Zaterdag 

• Peuter en kleutergym 
 
Assistenten 
Assistenten in opleiding KSS niveau 2 

• Lieke van de Beek – Dinsdag en Donderdag – Niveau 7 → begeleid al eigen groep  

• Sophie van Es – Davis – Dinsdag en Donderdag – Niveau 7 

• Ilsa de Leeuw – Donderdag – Niveau 7  
 
Assistenten in opleiding KSS niveau 1 

• Ivana Doppenberg – Dinsdag – Lesgroep 6-8 jaar 

• Nova Breman – Dinsdag – Lesgroep 6-8 jaar & Lesgroep 9 + 

• Fleur Eilander  - Donderdag – Lesgroep 6-8 jaar 

• Evy Pijnacker Hordijk – Donderdag – Lesgroep 6-8 jaar 
 
Stagaire (Landstede) 

• Jorinde Valstar – Dinsdag en donderdag – Lesgroep 9+ , Niveau 5,6,7 en Niveau G & 
H 

  

Ondersteuning 
 
Coördinatoren  

• Jowieke Schraven  

• Jolien Hoeve 
 

Juryleden 

• Jantine Wallet – TD1 

• Corine Eilander  - Opleiding TD1 

• Annet Brandsen  - Opleiding TD1 
 

Kledingcommisie 

• Maaike Pijnacker Hordijk 
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Proefles Coördinator 

• Annemiek Koops 
 
Wedstrijd inschrijvingen 

• Margriet van Nijhuis 
 
Coördinator Grote clubactie 

• Marlies Prüst 
 
Materialen commissie  

• Wouter Kremer 
 
Sponsoren  

• Scholten Reclamestudio  

• C. van Dijk Dienstverlening 

• MJJ Administraties 

• Bouwbedrijf Wallet 
 
 
 

Overzicht Jaar 
In het jaar 2022 kon er weer binnen getraind worden en daar hebben we met smart op 
gewacht. Niet meer in de kou buiten turnen maar weer lekker binnen op de toestellen. Ook 
werden er weer wedstrijden georganiseerd wat voor onze afdeling erg fijn was. De turnsters 
konden weer trainen voor hetgeen wat ze graag doen. Er werd dan ook hard geoefend om 
weer helemaal klaar te zijn voor de eerste wedstrijden. Het jaar 2022 is meer dan succesvol 
geweest en door de verandering in de oefenstof werd er ook voor het eerst in teams geturnd. 
Voor de onderbouw werd er voor het eerst met de Fundamentels geturnd namelijk het 
Meetmoment (Sticker Diploma turnen) wat ook succesvol was. In de herfstvakantie was het 
voor de hele vereniging Gymsport = Goud waarbij er introducés mee konden komen naar de 
lessen. Ook zag je een groei komen in ledenaantal waarbij de lessen steeds voller werden. 
In oktober werd er weer een clubkampioenschap georganiseerd waarbij vele mooie 
oefeningen lieten zien. Zelfs de allerjongste deden hieraan mee (jong talent) en turnde al 
volledige wedstrijdoefeningen. Ook is er dit jaar de Grote Clubactie weer geweest waarbij 
onze afdeling zeer actief loten heeft verkocht. Meerdere turnsters stonden in de top 10 van 
meeste loten verkocht en zelfs een turnster uit de lesgroep 6-8 jaar was de winnaar en 
verkocht de meeste loten van de hele club! Een hele knappe prestatie! De turnsters hebben 
goed hun best gedaan om geld op te halen voor de club. Daarnaast hebben we 2 nieuwe 
grondbalken en een flikflakker recent nieuw gekregen waar we ontzettend blij mee zijn!  
 
Kortom de afdeling turnen heeft een succesvol jaar gehad!  
 

Resultaten 
 
Maart   
Niveau 4 – 2e plaats 
Niveau H – 1e plaats  
Niveau 7 – 2e plaats 
Niveau F – 2e plaats 
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April 
Niveau 5 – 1e plaats 
Niveau 6 – 1e plaats 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 
Fundamentels Meetmoment (Onderbouw)  
De deelnemers hebben een mooi diploma 
gekregen met veel Gouden stickers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toestelkampioenschappen 
Niveau F – Aimee van der Sluis 2e balk, Isis Kremer 1e brug en 3e vloer 
Niveau H – Tara Ruitenberg 2e sprong, 1e brug, 3e balk, 2e vloer 
        Lieke de With 1e sprong, 1e balk 
                   Wieske Paulus 3e vloer 
                   Rosanne Messelink 2e brug 
                   Bo van Rijn, 2e sprong  
 
 
Juni  
Individuele finale 
Niveau 6 – Fleur Eilander 1e plaats 
                  Febe Aerts  1e plaats 
Niveau 5 – Mirthe Knol 2e plaats  
 
 
 
November  
Niveau 7 – 2e plaats  
Niveau 6 - 1e plaats  
Niveau 5 – 1e plaats 
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December 
Niveau H – 4e plaats 
Niveau G1 – 1e plaats – Individueel, Lieke de With 1e plaats, Tara Ruitenberg 2e plaats 
Niveau G2 – 1e plaats – Individueel, Ilse Koops 1e plaats  
Niveau 4 – 3e plaats 
Niveau E – 2e plaats – Individueel Isis Kremer 1e plaats, Aimee van der Sluis 3e plaats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Clubkampioenschappen 
In oktober zijn de clubkampioenschappen gehouden in 2 rondes. In de eerste ronde was het 
de beurt aan de Onderbouw en Middenbouw niveau 4 t/m 7 en in de tweede ronde de 
Bovenbouw niveau E t/m H. In elke categorie is er een clubkampioen uitgekomen.  
 
Onder en middenbouw 
Jong Talent – Noor Goudkuil 
Niveau 4 – Aimey Tielsch 
Niveau 5 – Fleur Eilander 
Niveau 6 – Florien Post 
Niveau 7 – Anna Nijhuis 
 
Bovenbouw 
Niveau E-F – Aimee van der Sluis 
Niveau G1 – Tara Ruitenberg  
Niveau G2 – Ilse Koops 
Niveau H – Bo van Rijn 
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Verslag van de afdeling Freerunnen 
 
Trainers  
Ronald Loedeman 
Stephan Doosje  
 
Assistenten  
Jan Willem Broekhoven 
Milan Raggers  
 
Extra groep 
Voor de zomervakantie is er een extra groep gestart. Dit omdat er een wachtlijst was en zo 
toch iedereen kennis te laten maken met Freerunnen.  
Er is nu alleen nog een wachtlijst voor de groep Freerunnen 9-12 jaar op donderdag. Wel zijn 
de andere groepen weer aan het vollopen. 
 
Clubkampioenschappen 
Op 22 december 2022 waren de Freerunnen Clubkampioenschappen! Van tevoren werden 
er allerlei technieken geoefend die later in het parcours naar voren kwamen.  
Voor degene die in de top 3 kwamen was er een medaille.  
 
De winnaars waren per les 
 
15:30-16:30 uur 
1. Teun Kodde 
2. Lucas Luteijn 
3. Esmee Vink 
 
16:20-17:10 uur 
1. Boaz Reurink 
2. Jonathan Enserink 
3. Roan Pastor 
 
17:10-18:00 uur 
1. Guus Last 
2. Marijn Brons 
3. Jelle Veldthuyzen 
 
18:00-19:00 uur 
1. Daan Schoonhoven 
2. Rien Benjamins 
3. Thijs Berkhout 
 
Het was een geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar. Een mooie afsluiting van 
het jaar! 

 


