JAARVERSLAG 2018
G.V. SPARTA ERMELO
Februari 2019

Van de voorzitter
Het afgelopen jaar, 2018, is voor Sparta wederom een belangrijk jaar geweest. De nieuwe
gemeenteraad nam definitief het besluit om een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad te
bouwen op de locatie Zanderij. In deze combinatie van waarschijnlijk drie hallen wordt voor
onze vereniging een vaste opstelling voor trampolines en turn(freerun)toestellen gerealiseerd. De nieuwe sporthal heeft met elf meter voor het trampolinedeel de noodzakelijke
wedstrijdhoogte en biedt daarmee veel nieuw perspectief. We zijn de afgelopen jaren zowel
met de gemeente als met de politiek in goed overleg geweest. We streven ernaar dat alle
Sparta-afdelingen in één locatie gehuisvest zijn. Een mooie kans om onze vereniging verder
te ontwikkelen.
We hebben onze ambities verwoord in een beleidsplan wat we de komende jaren ten
uitvoer zullen gaan brengen. Gericht op verdere groei, professionalisering en behoud van
leden. Als alles gaat zoals nu gepland moeten we in 2021 onze eerste trainingen en wedstrijden kunnen houden in de nieuwe zaal.
In februari nam ik de voorzittershamer over van Hans de Haan. De afgelopen jaren heeft
hij onze vereniging geleid in het traject richting onder andere de nieuwe sporthal. Hans is
inmiddels benoemd tot wethouder in de gemeente Ermelo. We bedanken hem voor zijn
inzet voor onze vereniging.
Er was ook buitengewoon triest nieuws. In het vorige jaarverslag werd al aandacht besteed
aan het overlijden van Mirjam Riedeman., coördinator dans en regelaar van zo’n beetje alles
in de vereniging. Daarnaast overleed op donderdag 15 maart 2018 ons bestuurslid Piet van
der Leek. Piet is 67 jaar geworden. We zijn verdrietig over dit plotseling overlijden van iemand die enorm veel voor onze vereniging heeft betekend. Piet is als bestuurslid sinds 2000
betrokken geweest bij GV Sparta Ermelo. Hij voerde de ledenadministratie, was jarenlang
plaatsvervangend voorzitter en coördineerde de zaalreserveringen en het onderhoud van
materialen. Op vrijwillige basis besteedde hij vele uren per week aan het reilen en zeilen van
onze vereniging. Mirjam en Piet worden gemist!
Als vereniging kunnen we niet zonder vrijwilligers. Esther den Herder heeft – na 2 jaar
tevergeefs zoeken naar een opvolger – haar functie als secretaris neergelegd en voor de
afdelingen freerunnen en Vitaal 50+ zitten we zonder coördinator. 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 dit verslag staan
de functies beschreven en ik vraag u met klem er serieus naar te kijken. We moeten het met
elkaar doen!
Over de sportieve successen leest in de verslagen per afdelingen.
Ik wens u veel leesplezier en een sportief 2019.
Jaco Cornelissen,
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In memoriam Piet van der Leek
Op donderdag 15 maart 2018 is ons bestuurslid Piet van der Leek overleden. Piet is 67
jaar geworden.
We zijn verdrietig over dit plotseling overlijden van iemand die enorm veel voor onze
vereniging heeft betekend.
Kort na het overlijden van bestuurslid Mirjam Riedeman verliezen we opnieuw een
belangrijke steunpilaar.
Begonnen als betrokken ouder van een trampolinespringende dochter is Piet als bestuurslid sinds 2000 betrokken geweest bij GV Sparta Ermelo. Hij voerde de ledenadministratie, was jarenlang plaatsvervangend voorzitter en coördineerde de zaalreserveringen en het onderhoud van materialen. Op vrijwillige basis besteedde hij vele uren per
week aan het reilen en zeilen van onze vereniging.
Wij zijn Piet enorm dankbaar voor zijn inzet en we missen hem als persoon en als
verenigingsmens!
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AGENDA 105E 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: 		
11 februari 2019,
Aanvang:
20.30 uur
Locatie: 		
De Schakel,
		Leuvenumseweg 68,
		
Ermelo.

Agenda
1.
Opening
Moment van stilte. In Memoriam Piet van der Leek
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.
Vaststellen agenda
4.
Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 5 februari 2018
5.
Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6.
Vaststellen verslag 2018 secretaris
7.
Resultaat 2018 en vaststellen verslag 2018 penningmeester
8.
Vaststellen begroting 2019, inclusief voorstel aanpassing contributie
9.
Vaststellen afdelingsverslagen
10.
Aftreedschema
11.
Vacature secretaris, coördinatoren, commissies, leiding
12.
Update locatieontwikkelingen
13.
Presentatie beleidsplan
14.
Rondvraag
15.
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.
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Organisatie 2018
Het bestuur van G.V. Sparta Ermelo (opgericht 25.11.1913) bestond in 2018 uit
Dhr. J. Cornelissen
voorzitter
Mevr. K. Schotsman
penningmeester
Vacant sinds september
secretaris
Mevr. R. de Jongh		
algemeen bestuurslid en ledenadministratie
Mevr. B. Hazeleger
algemeen bestuurslid en coördinator Dans
Coördinatoren			
Vacant			Freerunnen
Mevr. A. Hekstra		
Turnen
Mevr P. Boeve		
Trampoline
Mevr. B. Hazeleger
Dans
Vacant			Vitaal

Secretariaat
Vacant sinds sept./Mevr. H. Veldkamp
Ledenadministratie
Dhr. P. van der Leek †
Mevr. R. de Jongh
Website/pers
Mevr. M. Riedeman

Leidinggevenden
De vereniging bestaat uit 5 afdelingen met de mogelijkheden voor zowel recreatie- als
wedstrijdsport.
Vitaal
Dhr. G. Weyenberg
Mevr. N. Kruger
Mevr. J. Hamstra
Dans
Mevr. S. Guliker-Kuijpers
Mevr. M. den Uijl-van den Brink
Mevr. L. van ‘t Zand
Mevr. M. Riedeman
Mevr. I. Offenberg
Dhr. D. Raven
Mevr. J. Bouwman
Mevr. M. Japenga
Accommodaties
De vereniging maakt gebruik van
de gemeentelijke accommodaties.
Wethouder Balverszaal
Sporthal Calluna
Gymzaal Groevenbeek
Sporthal Triade
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Gymnastiek
Mevr. S. Rakhorst
Mevr. I. Ruis
Mevr. C. Lubbersen
Mevr. F. van Oeveren
Mevr. F. ten Napel
Mevr. E. Crama
Dhr. G. Blom
Trampoline
Mevr. A. Linthuis
Dhr. R. Linthuis
Dhr. J. Jansen
Mevr. M. Schuur

Mevr. T. de la Parra i.o.
Mevr. G. vd Brink i.o.
Mevr. T. Foppen i.o.
Mevr. J. Hagen i.o.

Freerunnen
Dhr. R. Loedeman
Dhr. J.W. Broekhoven
Dhr. S. Doosje
Dhr. T. Eykerman assistent
Dhr. R. Bugler assistent

Onderscheiden leden
Ere Voorzitter
Dhr. W. Roelofs - 1999
Gouden speld van Verdienste
Dhr. W. Roelofs - 1991

Ere Lid 		
Mevr. M.J. v.d. Weerdt
Mevr. M. Koerten -van Diermen
Mevr. J. de Ruiter
Dhr. E. Hilbrink - 1999
Dhr. H.R. van Isselmuden - 1999
Mevr. B. Hoeve-Smit - 2018

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

Leden van Verdienste
Dhr. H. van Diermen
Dhr. F. Nieboer
Dhr. C.R. v.d. Heuvel
Mevr. C. van Tuyl - 1991

Bondsonderscheidingen:
Erespeld
Dhr. W. Roelofs - 1988
Dhr. C.R. v.d. Heuvel - 1991
Dhr. E. Hilbrink - 2005
Speld 50 jaar trouw lid
Mevr. A. Jansen
Mevr. M. Jansen
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-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
Mevr. J. Hoeve-van ‘t Spijker (2017)
Mevr. L. van ‘t Zand (2018)
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Gouden speld v. verdienste
Dhr. C.R. v.d. Heuvel - 1987
Mevr. M. Koerten- van Diermen
Mevr. J. de Ruiter
Dhr. F.H.G.M. Kersten - 1992
Dhr. E. Hilbrink - 2002
Zilveren speld v. verdienste
Mevr. M.J. v.d. Weerdt
Mevr. C. van Tuyl
Dhr. H. van Diermen
Dhr. W. Roelofs
Dhr. C.R. v.d. Heuvel
Bronzen speld v. verdienste
Mej. A. Kosters - 1996
Dhr. H.R. van Isselmuden - 2001
Internationale onderscheidingen FIG
Mevr. N. Kruger - 1987
(Gymnaste de class du monde)

NOTULEN 104de ALG. LEDENVERGADERING
(08-02-2018)

1. Opening
De voorzitter Hans de Haan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Allereerst wordt er een minuut stilte gehouden in verband het overlijden van Mirjam
Riedeman. Het overlijden van Mirjam is ook voor Sparta een groot gemis.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgorde in het behandelen van de punten op de agenda zoals deze stond vermeld,
is enigszins aangepast.
Hans deelt mee dat Stijn Sundermann onze nieuwe buurtsportcoach is. Stijn is in dienst
van de gemeente en kan daarmee de verbinding met Sparta en de Gemeente goed onderhouden. Tevens is Michael Hollander aanwezig, hij stelt zich later uitgebreid nog voor
aan de aanwezigen.
Voor zover nu bekend zal er begin 2020 gestart worden met de bouw van de nieuwe
locatie. De wensen van Sparta zijn bekend bij de gemeente en hier wordt bij de bouw
ook zeker rekening mee houden. In de loop van dit jaar zal er een aanbesteding plaatsvinden. Vertraging zou kunnen worden opgelopen doordat omstanders bezwaar aantekenen voor de locatie waar de bouw zal plaatsvinden.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Vaststellen agenda
De nummering als vermeld in het boekje is niet juist en wordt aangepast.
4. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 20 februari 2017
Notulen worden goedgekeurd, er zijn geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen.
5. Vaststellen verslag 2017 secretaris
Dit betreft pagina 5 t/m 6 van het jaarverslag 2017. Zoals vorig afgesproken staan overleden leden niet meer vermeld.
Aanvulling op het verslag op pagina 6 bij bondsonderscheidingen dient achter de naam
E. Hilbrink het jaartal 2005 toegevoegd te worden.Er zijn verder geen op- of aanmerkingen
6. Resultaat 2017 en vaststellen verslag 2017 penningmeester
De gegevens staan vermeld op pagina 15 t/m 17 van het jaarverslag 2017. Jaco geeft
toelichting op het resultaat over 2017. De inkomsten over het jaar 2017 zijn hoger dan
begroot, dit is voornamelijk te danken aan eenmalige posten.
Opvallend zijn de mutaties in het aantal leden, dit is een aandachtspunt voor het bestuur.
Michael gaat hier ook verder mee aan de slag om te kijken in hoeverre we het aantal
opzeggingen kunnen verminderen en de nieuwe leden kunnen behouden.
Een nieuwe post “Beleid en accommodatie” is opgevoerd. Dit is nodig aangezien de
taken binnen de vereniging niet gedaan kunnen worden door het huidige aantal vrijwilligers. Hierdoor is het noodzakelijk om betaalde externe krachten in te huren.
Er is minder geïnvesteerd in nieuwe materialen. Wel zijn er kosten gemaakt om bestaand
materiaal te herstellen. Algehele conclusie is dat de marges krap zijn.
Financieel verslag wordt goedgekeurd door de leden.
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7. Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De kascontrole is gedaan door de heer H.R. Isselmuden en heer W. Roelofs. Zij hebben
het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid (zie pagina 18 van
het verslag 2017).
De heer H.R. Isselmuden complimenteert de penningmeester wederom voor de manier
waarop alles inzichtelijk is en de wijze waarop hij werkt. Er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd. Wel spreekt hij zijn zorgen uit over de krappe marges. Het bestuur is zich
hiervan bewust en dit is zeker een aandachtspunt voor 2018.
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2018 zal bestaan uit de heer W. Roelofs. Een
tweede gegadigde dient zich nog aan te melden. Zij zullen begin 2019 hiervoor benaderd worden.
8. Vaststellen begroting 2018, incl. voorstel aanpassing contributiestructuur.
Bij de begroting voor 2018 worden geen grote wijzigingen doorgevoerd. De begroting
is gebaseerd op realisatie 2017.
Het gebrek aan vrijwilligers voor cruciale functies leidt tot een negatief resultaat in de
begroting 2018. Dit resultaat zal ten laste komen van de algemene reserves van de vereniging. Om te voorkomen dat we structureel een te kort gaan krijgen op de begroting
zullen er meer vrijwilligers moeten komen.
Het voorstel is de contributie te verhogen met 4% en door te gaan met het nivelleren
van de contributie. Wie meer sport zal ook meer moeten betalen. Vergeleken andere
verenigingen binnen onze regio is onze contributie marktconform.
De contributieverhoging wordt tevens gebruikt voor de hogere huurkosten.
Begroting 2018 en voorgestelde contributieverhoging worden goedgekeurd door de
leden.
9. Vaststellen afdelingsverslagen
De afdelingsverslagen worden goedgekeurd. Het verslag van de afdeling Dans volgt
later.
10. Voordracht erelid
Bertha wordt voorgedragen als erelid van de vereniging. Middels stemming wordt dit
goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering. Hans overhandigt Bertha het erelid
speldje.
De heer E. Hilbrink merkt op dat bij een toekomstige voordracht hij graag een toelichting
van het bestuur zou willen hebben voor de reden van voordracht.
Bertha bedankt het bestuur en de leden voor het speldje.
11. Aftreedschema en vacature secretaris
IHet aftreedschema staat vermeld op pagina 8. Vorig jaar is de zitting van Hans automatisch verlengd. Hans stelt zich niet meer beschikbaar. De reden waarvoor hij destijds
heeft plaatsgenomen, het realiseren van een nieuwe accommodatie, loopt goed. Bij de
komende verkiezingen bestaat de kans dat hij wethouder gaat worden en dus ook geen
functie elders meer kan hebben.
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12. Terugtreden voorzitter, voordracht, vacatures
Hans draagt Jaco voor als nieuwe voorzitter en wil hem bij acclamatie te benoemen aangezien er geen andere gegadigden zijn.
Niemand vraagt om een schriftelijk stemming en unaniem wordt besloten dat Jaco de
nieuwe voorzitter is van Sparta.
Zijn functie als penningmeester komt hierdoor vrij. Mocht iemand zich geroepen voelen
dan kan hij of zij zich melden bij het bestuur. Mocht er per 1-5-2018 nog niemand zijn
die de taken van Jaco als penningmeester kan overnemen dan zullen we een externe
partij moeten gaan inhuren, hetgeen extra kosten met zich meebrengt.
Hans treedt af als voorzitter en Jaco neemt zijn taken over. Jaco bedankt Hans voor zijn
inzet!
Nog steeds zijn er diverse vacatures vrij binnen de vereniging, Michael gaat dit verder
oppakken.
13. Lezing Michael Hollander
Michael stelt zich voor aan de aanwezigen. Hij is al geruime tijd actief binnen het verenigingsleven. Zelf heeft hij geturnd en lesgegeven. Zes uur per week werkt hij voor Sparta.
Samen met het bestuur wil hij kijken naar de mogelijkheden op het gebied van beleidzaken op sportgebied binnen Sparta. Zijn eerste focus zal liggen op het behoud van leden
en invulling van de vrijwilligers vacatures.
Michael laat twee filmpjes zien waarin duidelijk wordt hoe belangrijk vrijwilligers zijn
voor een vereniging. Samen met Stijn gaat hij middels een stappenplan in week 10,11,12
en 13 brieven laten uitdelen door de leiding om zo mensen persoonlijk te benaderen
voor een eventuele vrijwilligersfunctie binnen de vereniging, dit kan een permanente
functie zijn maar kan ook gaan om een project.
Na een maand vindt er een evaluatie plaats (rond de meivakantie) en hopen we op meer
positieve energie en meer vrijwilligers.
14. Update locatie ontwikkelingen
Jaco is samen met Michael, Rene Linthuis en diverse afgevaardigden van de gemeente
naar Brugge geweest om daar te kijken naar een sportaccommodatie. In Brugge wordt
er gewerkt met een modulair sportsysteem Kjub. Michael laat een flimpje zien hoe e.e.a.
werkt.
Belangrijk voor Sparta is om te kijken naar mogelijkheden en Kjub zou er hiervan een
kunnen zijn. Het systeem is multi inzetbaar en makkelijk uit te breiden. Kjuib is niet bedoeld voor top sport maar zeker wel voor de breedte sport.
15. Rondvraag
Hans van Isselmuden vraagt of vermelding van de overleden ereleden wellicht achterwege
gelaten kan worden. Het bestuur zal dit in overweging nemen bij opmaak van
een volgend jaarverslag
16. Sluiting
Jaco bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.
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BESTUURLIJK
Afgelopen jaar hebben we gemiddeld om de drie maanden vergaderd. Tussentijds
vindt overleg plaats via de telefoon en email.
Voorstellen buursportcoach
Mijn naam is Stijn Sundermann. Ik ben
één van de buurtsportcoaches van Heel
Ermelo Beweegt. Hier hou ik me bezig
met het geven van gymlessen, Jongeren
Op Gezond Gewicht, sportevenementen
en verenigingsondersteuning voor Sparta.
Hier ga ik me vooral bezig houden met
trainersbegeleiding, met name op didactisch vlak.

Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo
Sparta begeleid elk jaar diverse stagiaires
van Landstede Sport en Bewegen. Bij de
start van het sportseizoen 2018 zijn twee
stagiaires van start gegaan.

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 van 2019 als punt 10 op de agenda aan de orde.
Het rooster ziet er als volgt uit:
Aftreden bestuursleden / te (her)kiezen bestuursleden G.v. Sparta Ermelo
2019
2020
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Secretaris			Vacant
Jaco Cornelissen			Voorzitter
Kimberley Schotsman		Penningmeester
Renske de Jongh			
Algemeen bestuurslid
Bianca Hazeleger			
Algemeen bestuurslid

SPARTA ONLINE
Website
www.spartaermelo.nl
Op de website kunt u alle
informatie vinden over de diverse afdelingen. Daarnaast
worden de belangrijkste nieuwsberichten
gepubliceerd. Ook de inschrijvingen en
afmeldingen verlopen allemaal via de
website.

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

EVENEMENTEN EN ACTIES
Grote Clubactie
In 2018 heeft G.V. Sparta Ermelo wederom meegedaan aan de Grote Clubactie. Binnen
3 afdelingen is actief deelgenomen. Begin september 2018 kregen de leden van de
afdelingen Turnen, Trampolinespringen en Dans een verkoopboekje uitgereikt om loten
voor de Grote Clubactie te verkopen.
De leden ontvingen per 15 verkochte loten 1 zwemkaartje van zwembad Calluna.
Ook dit jaar werd er goed verkocht.
Rabobank Clubkasactie
Leden van Sparta die lid zijn van de Rabobank konden stemmen op Sparta. Hiermee
is een mooi bedrag opgehaald ter bekostiging van diverse materialen in de nieuwe
sporthal.
De inkomsten per afdeling uit deze acties zijn nog niet opgenomen, aangezien de
afrekening op het moment van schrijven van dit verslag nog niet beschikbaar is.
Dit zal op een later moment op de website worden gepubliceerd.
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Kamp
In september zijn de selectieleden van de dansafdeling op kamp geweest.
Ondanks het minder goede weer hebben zij het super gehad. Het slapen in de tenten
ging helaas niet door, maar slapen bij de juf of een van de meiden thuis is net zo gezellig. Pannenkoeken eten, het grote chaosspel, een ochtendworkout van Blij van Bewegen, verstoppertje spelen, een speurtocht, moderne dans en hiphop workshops en nog
veel meer.

Barbeque
Ook dit jaar wilde het bestuur de leiding
weer bedanken voor hun inzet en organiseerde daarom een bbq voor alle
leidinggevenden en de bestuursleden.
De bbq werd gehouden bij de scouting
aan de Kalkoenweg.
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Sparta Sinterklaasfeest
Woensdag 28 november was het zover.
Alle gympietjes waren klaar voor het
Sparta Sinterklaasfeest. Sinterklaas kwam
met zijn Pieten op bezoek in de Wethouder Balverszaal. Alle leden tussen de 3 en
9 jaar waren hiervoor uitgenodigd.
Buurtsportcoach Stijn organiseerde daar
met GV Sparta pietengym voor bijna 70
kids. De kids vermaakten zich met allerlei
Pietencapriolen o.a. schoorsteen klimmen,
van dak naar dak springen en galoppeer
baan. Na afloop van de sportieve middag
was er voor iedereen een mooi Pietendiploma. Daarna konden ze genieten van
een bekertje limonade en wat lekkers.
Rond 15.15 uur kwam Sinterklaas met zijn
Pieten in de gymzaal.
De kinderen konden voor hem een liedje
zingen, een kunstje doen of een dansje laten zien. Sommigen maakten ook gewoon
even een praatje met hem. Tegen 16.00
uur gingen Sint en de Pieten weer weg.

FINANCIEEL VERSLAG 2018
Resultaat 2018 en Begroting 2019
Het negatieve saldo 2018 is onttrokken aan de algemene reserve.
Omdat er al zeer lange tijd een aantal vacatures voor bestuur en afdelingscoördinatoren openstaan zal de vereniging net als in 2018 externe ondersteuning inhuren voor
het beleid en de voorbereiding van de nieuwe locatie. Het gebrek aan vrijwilligers voor
cruciale functies leidt tot een negatief resultaat in de realisatie 2018. Dit resultaat zal
over 2018 ten laste van de algemene reserve van de vereniging komen. In de begroting
2019 wordt een bovengemiddelde contributieverhoging doorgevoerd om deze extra
kosten op te vangen.
Per ultimo jaar zijn de ledenaantallen als volgt:
				2018		2017
Meisjes t/m 11 jaar		
191		
184
Jongens t/m 11 jaar		
63		
45
Meisjes 12 t/m 18 jaar		
90		
79
Jongens 12 t/m 18 jaar		
35		
34
Dames 19 t/m 49 jaar		
77		
82
Heren 19 t/m 49 jaar		
13		
15
Dames 50 jaar en ouder		
85		
98
Heren 50 jaar en ouder		
9		
13
				563		 550
Er zijn in 2018 132 nieuwe leden geregistreerd en 145 leden uitgeschreven. Dit houdt
in dat ruim 24% van de leden in 2018 is gemuteerd. Het verloop van het leden is te
verklaren uit:
Relatief veel verloop leden die tussen de 1,5 en 3 jaar lid zijn. In 2019 zal dit
een punt van aandacht zijn en zal worden gekeken hoe in de lessen nieuwe
uitdaging kan worden gecreëerd.
De inkomsten per afdeling uit de Grote Clubactie zijn nog niet opgenomen op de
balans, aangezien de afrekening op het moment van schrijven van dit verslag nog niet
ontvangen is.
De verhoging die de KNGU in 2019 doorvoert in de bondscontributie wordt onverkort
doorgevoerd in de contributie van GV Sparta Ermelo.
Daarnaast wordt voorgesteld wordt om de contributie per 1 januari gemiddeld met 4%
te verhogen. Dit om de stijging van de leidingkosten op te kunnen vangen, te kunnen
investeren in een beleidsplan en een kwaliteitsimpuls.
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VERSLAG KASCONTROLE
Het verslag kascontrole was op het moment van schrijven van dit jaarverslag nog niet
beschikbaar. Dit zal op een later moment worden toegevoegd.
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AFDELINGSVERSLAG DANS
Leiding:						Coördinator:
Suzan Guliker					Bianca Hazeleger
Manon Riedeman
Don Raven					Assistenten:
Ilse Offenberg (gestopt per 1/7)			
Amber Beelen
Lianne van ‘t Zand (gestopt per 1/7)			
Gerlinde van den Ham
Arjanne Termaat 					Romée Kleefman
Annemiek Folmer 				
Rhodé Schalk
Jonna Bouwman					Emma Schuur
Marlon Japenga
Wedstrijden:
Voorronde NK Jazzdans D-wedstrijden 3 februari in Harderwijk:
Voorselectie 4e plaats
Jeugdselectie 4e plaats
15+ recreatie 3e plaats en plaatsing voor NK
Oost Nederlandse Kampioenschappen 10 februari in Almelo:
Tienerselectie Nederlands Kampioen
Voorselectie 2e plaats
Jeugdselectie 2e plaats
B-selectie 3e plaats
Voorronde NK Jazzdans C/B-wedstrijden 7 april in Harderwijk:
Tienerselectie 3e plaats en plaatsing voor NK
B-selectie 3e plaats
NK Jazzdans D-categorie 14 april in Dordrecht:
Recreatie 15+ behaalt 3e plaats
NK Jazzdans juni in Ahoy Rotterdam:
Tienerselectie 3e van Nederland!
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Dance2demo:
- Op 7 april en 8 april werd door Sparta als organiserende vereniging de
Dance2 demo’s in Harderwijk gehouden. Alle dansgroepen deden hier aan mee. De
recreatie 8-10 jaar en Voorselectie wonnen op zaterdag met hun dans Sneeuwwitje de
Dance2 impress award. Op zondag kreeg de B-selectie met hun dans Heb het leven lief
de Dance2 impress award.
- Op 9 juni won de recreatie 8-10 jaar met Waikiki Beach de Dance2 impress award.
Dansdag Putten:
Tijdens de dansdag in Putten, georganiseerd door GV Orion op 26 mei, werd er weer
volop gedanst door de groepen van Sparta
Eindshow:
Op zaterdag 30 juni werd door alle dansers in Sporthal Calluna de eindshow gedanst.
Optredens:
- Op zaterdag 17 november dansten een aantal dansgroepen tijdens de intocht van
Sinterklaas op het plein bij de Molen.
- Op zaterdag 24 november dansten de groepen tot en met 14 jaar bij de Enk met hun
Sinterklaas dansen.
- Vrijdag 30 november was er een lichtjesfeest georganiseerd bij het Pakhuis. Hier werd
door een aantal groepen samen een dans gedaan
- Zaterdag 15 december werd er tijdens de kerstmarkt in Ermelo ‘s middags gedanst.
Slotwoord:
2018 was een heftig jaar voor onze afdeling. Helaas hebben we in januari veel te vroeg
afscheid moeten nemen van onze coördinator en lid Mirjam. Mirjam was voor de
vereniging maar zeker ook door onze afdeling zeer geliefd, stond altijd voor iedereen
klaar…. Wat een gat laat ze achter.
In maart van dit jaar beviel Lianne (leiding) met 25 weken van een geweldig sterke
dochter Evy, een hele spannende tijd brak aan maar gelukkig kunnen we hier nu schrijven dat het naar opstandigheden super goed gaat met Evy.
Mede door de geweldige assistenten, leden, vrijwilligers en onze Kanjers van leiding
hebben we met z’n allen dit zware jaar ook heel mooi gemaakt, en mooie dingen met
elkaar beleefd, zoals u in het overzicht kunt lezen.
We kijken uit naar 2019!
Team Dans
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AFDELINGSVERSLAG FREERUNNEN
Freerunning is inmiddels niet meer weg te denken uit het sportaanbod van Sparta. Met
wekelijkse trainingen op dinsdag en donderdag (voorheen maandag) weten jongeren
steeds beter de weg te vinden naar onze vereniging. Ruim 60 freerunners trainen wekelijks op één of zelfs beide dagen om “nieuwe trucs en skills” te leren.
Dit seizoen hebben wij afscheid genomen van trainer Xander en daarmee ook de
trainingen op maandagavond. Stephan Doosje, woonachtig in Emmeloord en fulltime
bezig met freerunning, hebben wij weten aan te trekken voor de trainingen op donderdag. Met succes, want sinds de zomer zie je een toestroom van het aantal leden.
Ook de lessen bij Jan-Willem en Ronald op dinsdag trekken nog steeds veel jongeren
naar de freeruntrainingen en de basis is gelegd om meer jongeren te bereiken.
Tijdens de Nationale Sportweek in september organiseerden wij voor de eerste keer
een Freerun Event Ermelo. De Balverszaal werd voor één dag omgetoverd tot een waar
Freerun Plaza en jongeren uit Ermelo en omgeving kregen diverse workshops van
onze eigen trainers. Met extra airtrack materialen van Airtrack Factory beleefden ruim
50 jongeren een te gekke dag.
Een zorg is echter het vinden van een nieuwe coördinator. Na vele jaren trouwe dienst
hebben wij dit seizoen afscheid genomen van Ditte Spek. Geweldig hoe Ditte zich alle
jaren voor de freerunners én de trainers heeft ingezet. Ad-interim neemt beleidsmedewerker Michael Hollander nu de taken over, maar het zou goed zijn als een ouder lid
en-/of een ouder/verzorger van één van de jeugdleden deze taak overneemt. Tijdbesteding bedraagt gemiddeld een uurtje per week en trainers en bestuur helpen waar
nodig. Dus lijkt het je na het lezen van dit bericht leuk om iets te doen voor Sparta en
de freerunners, meld je gerust bij Michael.
Trainingen
Dinsdagen van 18.30 tot 20.30 uur in de CC Groevenbeek
Donderdag van 16.00 tot 19.00 uur in Sportcentrum Calluna.
Aantal leden
Circa 65
Trainers			Assistenten
Ronald Loedeman		
Thomas Eykerman
Jan-Willem Broekhoven
Ruben Bugler
Stephan Doosje

20

AFDELINGSVERSLAG TURNEN/GYM

(Ouder & Kind gym, peuter- en kleutergym, recreatief en selectie turnen dames/heren)
Leidinggevenden
Sandra Rakhorst:		
recreatie en selectie (basisonderwijs leeftijd)
Irene Ruis:		
recreatie en selectie (basisonderwijs leeftijd)
Claudia Lubbersen:
recreatie (voortgezet onderwijs leeftijd en ouder)
Fleur van Oeveren:
peuter- en kleutergym en recreatie basisonderwijs leeftijd
Fineke ten Napel:		
ouder & kind gym
Gestart als leidinggevende vanaf september 2018:
Esther Crama
recreatie en selectie (basisonderwijs leeftijd)
Overige betrokkenen turnafdeling
Assistenten:		
Lisanne vd Akker
stagiairs (‘18-’19):		
Francien Bulder, Esther Tomassen
juryleden:		
Aleid Hekstra (TD2)
website:			vacant
coördinator (tot okt):
Aleid Hekstra
coördinator (vanaf okt):
Wout Bremer, Esther Bovendorp
Opleidingen:
Trainsters Irene Ruis en Sandra Rakhorst hebben een aanvullende opleiding voor turntrainster gedaan. Met deze opleiding mogen ze nu ook turnsters op nationaal niveau
lesgeven en begeleiden bij de wedstrijden. In oktober hebben ze examen gedaan waar
ze glansrijk voor zijn geslaagd.
Twee turnsters hebben de opleiding junior-assistent gedaan. We hopen dat Tara en
Naomi met plezier zullen helpen bij de lessen.
Wedstrijdseizoen 2017-2018:
Dit wedstrijdseizoen is bij Dames Turnen deelgenomen aan:
3e divisie
Dit jaar zijn er 3 turnsters op nationaal niveau N3 uitgekomen in 2
		
verschillende leeftijdscategorieën. Zowel Isis Kremer als Saffirah
		
Zijlstra wisten zich in deze divisie met goede resultaten voor de
		
districtsfinale te plaatsen.
4e divisie
Er zijn 2 turnsters uitgekomen in de 4e divisie dezelfde
		leeftijdscategorie.
5e divisie:
Er zijn 11 turnsters uitgekomen in de 5e divisie in 4 verschillende
		
leeftijdscategorieën. Naomi van Genderen, Jo-anna van Houten en
		
Tara Ruitenberg wisten zich te plaatsen voor de districtsfinale en
		
wisten daar ook goede resultaten neer te zetten.
6e divisie:
Er zijn 4 turnsters uitgekomen in de 6e divisie.
pre-instap:
Er hebben 3 turnsters meegedaan aan de pre-instap wedstrijd.
		
Ilse Koops turnde een nette wedstrijd en ging naar huis met een
		bronzen medaille.
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Bij Turnen Dames is een wedstrijd in de Puttereng Sporthal in Putten georganiseerd op
4 maart 2018. Zowel ouders als trainster hebben hierbij stevig de handen uit de mouwen gestoken. We mochten de toestellen van Orion Putten voor deze wedstrijd gebruiken en hebben veel ondersteuning van Marleen de Bruin gekregen bij het opzetten en
klaarmaken van de zaal. Er hebben ruim 150 turnsters uit de 5e divisie deelgenomen
aan deze wedstrijd waaronder 11 van Sparta.
De senior dames hebben met 6 turnsters in één groep meegedaan aan airtrack en minitramp wedstrijden. Door zowel de trainster als enkele turnsters is veel tijd geïnvesteerd
om zich de regelementen voor deze voor Sparta nieuwe wedstrijdsport eigen te maken.
Daarnaast is meegedaan met de toestelkampioenschappen.
Bij Turnen Heren hebben 4 turners aan wedstrijden meegedaan dit seizoen. Levi v.d.
Beek, Tom Beliën en Ken van Heuvelen wisten zich voor de districtsfinale te plaatsen,
waarbij Ken met een bronzen medaille naar huis ging.
Beweegdiploma
In samenwerking met het locale initiatief JOGG (jongeren op gezond gewicht), twee
basisscholen (De Arendhorst en de Julianaschool) en een peuteropvang (Beertje Puk) in
Ermelo-West zijn de lessen voor het beweegdiploma ook dit jaar weer start gegaan. Op
21 juni hebben er ruim 80 kinderen in een feestelijke gymzaal hun kunsten aan (groot)
ouders laten zien en zijn de beweegdiploma’s uitgereikt.
Website
Sinds april 2016 is er een vacature voor een websitemanager van de afdeling. Er worden dus slechts sporadisch nieuwsberichten geplaatst. Trainster Sandra probeert zoveel
mogelijk wel de wedstrijdverslagen van de talenten- en jongensselectie te plaatsen.
Maar met hulp van wat enthousiaste ouders zou er meer leuk nieuws van de afdeling
geplaatst kunnen worden.
Extra activiteiten in de recreatiegroepen
Net als in 2017 wordt op initiatief van de trainsters Sandra Rakhorst en Irene Ruis iedere maand een leuke activiteit voor de recreatiegroepen georganiseerd. Bijvoorbeeld
diplomaturnen, pietengym, vriendjes- en vriendinnestjeslessen. Gezien het enthousiasme waarmee aan deze activiteiten is deelgenomen gaan we op dezelfde wijze verder.
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Clubkampioenschap
Wegens gebrek aan juryleden hebben we besloten de traditionele afsluiting met
het clubkampioenschap dit jaar over te slaan.
Overdracht coördinatietaken
Op initiatief van trainsters Sandra Rakhorst en Irene Ruis is er een oudermeedoe les georganiseerd bij de selectielessen met aansluitend een informatiebijeenkomst over de taken, functies en activiteiten binnen de turnafdeling. Er
was een hoge opkomst van ouders en vrijwel alle taken binnen de turnafdeling
zijn toegelicht. Vanuit het bestuur waren Esther den Herder en Michael Hollander ook bij deze bijeenkomst aanwezig. Veel ouders zijn bereid gevonden om
een taak op zich te nemen, waaronder bijvoorbeeld het inschrijven voor de wedstrijden, het organiseren van aan/verkoop nieuwe turnpakjes en/of trainingspakken, het beantwoorden van de informatievragen via de website, etc. Ook voor de
taak van coördinator zijn nieuwe vrijwilligers gevonden en medio oktober zijn de
taken definitief overgedragen.
Activiteiten turnafdeling
Ook dit jaar zijn er door trainers en ouders weer verscheidene activiteiten en
uitjes georganiseerd waar veel animo voor was.
Ouder turnen selectieleden
Door Irene en Sandra is een turnles voor de ouders gegeven. De kinderen mochten na een uitgebreide warming up de ouders meenemen naar de verschillende
turnonderdelen. De jeugdleden deden hun oefeningen voor op de balk, vloer,
brug en sprong. Iedereen deed erg goed zijn best, een geslaagde les. Deze was
gekoppeld aan een bespreking in de kleedkamer. Tijdens deze bespreking zijn
de vacatures binnen de turnafdeling van Sparta toegelicht. Uit deze bespreking
zijn een aantal actieve ouders geworven die met elkaar de taken van Aleid Hekstra overnemen.
Diplomaturnen recreatie
Dit jaar is er voor de recreatie turnsters een middag aan diploma turnen gedaan.
Sinterklaasfeest
Op woensdagmiddag 28 november is er door de turnafdeling een spetterend
sinterklaasfeest georganiseerd. Net als voorgaande jaren was dit een spetterend
succes.
In de kerstvakantie van 2018 zijn we met een groot gedeelte van de selectie turners een middag bij Gym XL in Amersfoort wezen trainen. Heel leuk om te zien
hoe enthousiast de jeugdleden aan het trainen gaan.
Ook is er een kleine afvaardiging van de vereniging naar “A Touch of Gold” gymgala 2018 in de Ziggo Dome geweest. Een geslaagde dag met een heleboel gave
shows van topturners uit Nederland afgewisseld met spectaculaire acts.
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AFDELINGSVERSLAG TRAMPOLINE
2018 was zowel een triest als indrukwekkend trampolinejaar. Zo kreeg de afdeling
te maken met het onverwachte overlijden van oud-coördinator Piet van der Leek en
oud-springer Milo Hülsenbeck. Beiden zullen enorm worden gemist! Maar er waren
ook prachtige springmomenten. Vooral op het internationale niveau werd onverwacht
goed gescoord. De recreatie groeide flink door de nieuwe groep op de maandag.
Trainersteam 2018		
Maandag recreatie: Tamar Foppen, Tessa de la Parra, Gina v.d Brink, Jilde Hagen
Donderdag recreatie en B-selectie: Jesper Jansen
TCG, A-selectie: René Linthuis
TCG, A-en B-selectie, Jong Talent, recreatie dinsdag/woensdag/vrijdag: Alice Linthuis
Het Trampoline Centrum Gelderland (TCG)
Het Trampoline Talentencentrum draait alweer 13,5 jaar. Eind 2018 zijn er 30 leden,
komende uit Amersfoort, Lelystad, Ermelo, Garderen, Harderwijk, Heerde, Hoogland en
Putten
Nationaal
Nationaal werden weer de reguliere wedstrijden gevolgd voor de selectie en recreatie.
Hieronder een korte opsomming van de resultaten van de afdeling:
Districtswedstrijden – 17 deelnemers
Finalisten in Ahoy
E-Instap:		
Demiën Prinsen (9e)				
E-Pupillen:
Danique Middelwijk 4e
D-Pupillen:
Sofie v.Beekhuizen (4e), Chemène Hazelof (6e),
		V.Beekhuizen/Hazelof (7e)
D-pupiljong.:
Jim Wery (8e)			
C-Jeugd:		
Fleur de Rook (zilver), Caro Binnerts (4e); De Rook/Binnerts (4e)
C-Junioren:
Jilde Hagen (zilver), Zara Dijkema (7e)
C-dames:
Sandra Rakhorst (11e)
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Landelijke Plaatsingswedstrijden – 12 deelnemers
Finalisten in Ahoy
B-Junioren:
Gina van den Brink (zilver),
B-dames:
Gina v/d Brink (5e), Tamar Foppen (8e), V/d Brink/Foppen (goud!)
A-Jeugd:		
Eline Westhuis (zilver), Valerie Bosschart (6e);
		Westhuis/Bosschart (goud!)
A-Junioren:
Tessa Boeve (zilver), Anke Boeve (4e), Rhodé v/d Brink 5e;
		
Boeve/Boeve (goud!), Mooibroek/Vd Venne (zilver),
		
Vd Brink/Meijerink (6e)
A-dames:
Romee Pol (Nederlands Kampioen!); Pol/Schuring (zilver)
Districtskampioenschap Oost
Het districtskampioenschap werd wederom gezamenlijk gesprongen (selectie en
recreatie).
17 Recreanten namen deel en dat resulteerde in: 6 x goud, 7 x zilver, en 2 x brons. Bij
de selectie namen 18 springers deel en dat leverde de volgende oogst op: 8 x goud, 9
x zilver en 4 x brons.
Een nieuw systeem en NK Clubteams
Vanaf medio 2018 heeft de KNGU-Trampolinespringen een nieuw wedstrijdsysteem.
De ABCDE-klasse behoren definitief tot het verleden en het Divisiesysteem doet zijn
intrede.
In de 3e divisie kwam Sparta tot een keurige 8e plaats op het NK (van 30 teams!).
Het 2e divisie-team had zich niet geplaatst voor het NK. Het 1e divisie-team wist de
4e plaats te bemachtigen op het NK. En het eredivisie-team reikte tot de 6e plaats.
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INTERNATIONAAL
De allereerste Dutch Trampoline Open
In maart was er de eerste Dutch Trampoline Open in Alkmaar met deelnames van
over de hele wereld. Eline Westhuis won daar gelijk maar het zilver bij de 11-12-jarigen. Valerie Bosschart werd in dezelfde klasse 4e. Bij de 17-21-jarigen behaalde
Annemijn Cornelissen de 8e plaats in de finale.
Ostsee-Pokal – Sörup Duitsland
Tot grote verrassing sleepte Valerie Bosschart de 27e internationale Ostsee-Pokal in
de wacht. Zilver was er voor Eline Westhuis. Anke en Tessa Boeve overtroefden ook
de concurrentie en wonnen het synchroon-goud.
Oldies-Cup – Nottuln Duitsland
In het najaar deden 4 Oldies mee aan het internationale toernooi De Oldies-cup.
Anoek Binnerts, Anita Visch, Nicole Langelaar en Erik Langelaar (geen familie) sprongen een mooi toernooi. Nicole wist een prima 5e te bemachtigen. Erik bereikte de 5e
plaats, evenals Anita. Anoek belandde op de 7e plaats in het eindklassement.
EK TRAMPOLINESPRINGEN
Van 12 t/m 15 april werd in Baku (Azerbeidzjan) het Europees Kampioenschap gehouden. Voor dit kampioenschap hadden Tessa Boeve en Romee Pol zich geplaatst.
Tessa, op dat moment 14 jaar, wist een mooie 45e plaats te behalen. Romee wist zich
bij de Senioren verrassend te plaatsen voor de halve finale en vervolgens ook voor
de finale. Daar wist ze een prachtige 7e plaats te bemachtigen, en daarmee tevens
voor Nederland een ticket voor de European Games.
WK JUNIOREN (WAGC)
Van 8-11 november was het WK Senioren in Sint-Petersburg, direct gevolgd door
het WK Junioren van 15-18 november (ook wel de World Age Group Competition
genaamd). Voor het eerst sinds lang had Sparta Ermelo weer een deelneemster aan
het WK Senioren. Romee Pol zat er niet lekker in en reikte helaas niet verder dan de
53e plaats. Synchroon werd ze met Niamh Slattery 13e.
Bij de junioren wisten Eline Westhuis, Valerie Bosschart, Anke Boeve en Tessa Boeve
respectievelijk de volgende plaatsen te bemachtigen: 30e, 39e, 37e en 39e.
Maar op dag 2 was daar ineens het fantastische brons voor het koppel Westhuis/
Bosschart, dat een paar dagen later even flink in het zonnetje werd gezet door het
Jeugdjournaal. Synchroon werden Anke en Tessa 11e in het eindklassement.
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Sponsoren In 2018
De ploeg kreeg in 2018 prachtige nieuwe kleding en verwelkomde enkele nieuwe
sponsoren.
Zo hebben we nu als hoofdsponsor De Rook Vastgoed. Hieronder staan onze andere
sponsoren.
Wij bedanken ze allemaal hartelijk voor wat ze allemaal mogelijk maken voor onze
ploeg!!
Flexi Fitness		
- Stucadoors- en Afbouwbedrijf Schuit
Brink BV			
- Bedruk Textiel

Alice Linthuis
Hoofdtrainster Trampolinespringen
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AFDELINGSVERSLAG VITAAL
Vitaal bij G.V. Sparta Ermelo kent 6 groepen.

Maandag
09.00 - 10.00, Keep Fit 50+ in de Weth. Balverszaal
09.45 - 10.45, Lekker bewegen 30+ in Sporthal Triade
10.00 - 11.00, Keep Fit 50+ in de Weth. Balverszaal
Dinsdag
20.30 - 21.30, Keep Fit, in Sporthal Triade
Donderdag
09.15 - 10.15, Gym Fit 50+, in Sporthal Triade
10.15 - 11.15 Gym Fit 50+, in Sporthal Triade

Iedereen die regelmatig aan lichaamsbeweging doet voelt zich fitter, houdt de conditie
op peil of verbetert die. Sparta Vitaal is voor alle volwassenen vanaf 30 jaar.
De lessen worden gegeven door de enthousiaste en ervaren trainers Natascha Kruger, Jeannette Hamstra en Gert Weijenberg. Allen uiteraard in het bezit van de KNGU
licentie.
Sparta biedt meer en minder actieve lessen. Je kunt jezelf uitdagen en in de les van
Jeannette mee doen. Daar komen wekelijks alle belangrijke spieren stevig aan de beurt
voor buik, rug, bovenbenen, heupen en billen. Er wordt flink gerekt en gestrekt. En
de les wordt vaak afgesloten met een balspel dat door de deelnemers fanatiek wordt
gespeeld.
Maar er zijn ook lessen waar je geen uitgesproken sportfiguur of trimmer hoeft te zijn.
De lessen van Natascha en Gert houden rekening met ieder individu. Leeftijd speelt
dus geen rol, of je nu 50 of 75 bent, voor iedereen is een passende les bij Sparta Vitaal
voor volwassenen en binnen de lessen doe je mee op jouw eigen niveau.
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JE HOEFT NIET ALLES ZELF TE DOEN!
Vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij met elkaar het inspirerende filmpje over de vereniging en vrijwilligerswerk gezien. Deze werd met groot
enthousiasme ontvangen en de aanwezigen waren het er over eens: Als iedereen wat
doet, dan komt de vereniging nog nadrukkelijker in bloei.
En toch bleef het daarna stil. Ouders/verzorgers van jeugdleden melden zich niet
massaal aan, de volwassenen binnen de vereniging komen voor het sporten en nog
steeds hebben we vacatures niet ingevuld.
Gelukkig zijn er een paar nieuwe vrijwilligers gevonden, waar wij onwijs blij mee zijn.
Een noodkreet is daarom niet direct nodig en zeker niet wenselijk. Een noodkreet
wekt het signaal dat het niet goed gaat met de club. Dat is niet het geval, maar de last
van vrijwilligerswerk ligt nu wel op de schouders van een zeer select gezelschap. Dat
selecte gezelschap stuurt mailtjes, benaderd mensen persoonlijk, benut het eigen netwerk, gaat naar speciale netwerk/vrijwilligersbijeenkomsten en doet er alles aan om
vacatures op te vullen, maar helaas nog niet met een volledig resultaat. Het nieuwe
beleidsplan ligt klaar, we willen vooruit. Op naar die gewenste ledengroei, op naar een
geweldige nieuwe locatie. Maar voor deze trouwe en hardwerkende vrijwilligers geldt
wel “Je hoeft niet alles zelf of alleen te doen!”.
We doen daarom een beroep op u! We vragen u niet zelf persé de vacatures die hier
staan in te vullen. De opdracht is eenvoudiger: vraag in uw omgeving of netwerk
één tot drie mensen of ze het leuk vinden om voor GV Sparta wat te doen en wat ze
vervolgens zouden willen doen of waar ze goed in zijn. Is er iemand enthousiast? Geef
zijn of haar naam en gegevens door aan voorzitter Jaco Cornelissen (voorzitter@spartaermelo.nl) of aan beleidsmedewerker Michael Hollander (info@hollandersport.nl of
06-18153006). Wij komen dan graag in contact met die mensen om samen te kijken
welk vrijwilligerswerk er is en bij diegene past. SAMEN zijn wij GV SPARTA.
We rekenen op u, zodat wij volgend jaar tijdens de Algemene vergadering u kunnen
informeren over de successen.
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VACATURE
BESTUURDER/SECRETARIS
TIJDBESTEDING: 2 - 4 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 600 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen,
dans, freerunning, trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen.
Voor deze laatste afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste coördinator.
Werkzaamheden:
•
Samen met de voorzitter en penningmeester ben je het gezicht van onze
bloeiende 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, sportfuncti
onarissen en andere samenwerkingspartners;
•
Nemen van initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, finan
cieel 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 sprankelende en 		
enthousiaste club. Een club in beweging.
Profiel:
•
Enthousiast en betrokken;
•
Bestuurlijke ervaring is een pré;
•
Vrijwilliger die graag iets voor de inwoners van Ermelo wilt betekenen.
Wij zouden het heel fijn en leuk vinden u te ontmoeten. Neemt u contact met ons op?
U kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via 06-49881786 of voorzitter@
spartaermelo.nl of contact opnemen met Esther den Herder via 06-53773374 of
e.denherder@planet.nl.
Wij geven u graag meer informatie en beantwoorden al uw vragen met plezier.
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VACATURE
COÖRDINATOR VOOR DE AFDELING FREERUNNING
TIJDBESTEDING: 0,5 / 1 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 600 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen,
dans, trampoline-springen, sportaanbod voor volwassenen en freerunning. Voor deze
laatste afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste coördinator.
Werkzaamheden:
•
Contactpersoon voor bestaande en nieuwe leden;
•
Contactpersoon voor en begeleiden van de trainers;
•
Activiteiten voor de afdeling ondersteunen en opzetten, samen met de trai
ners;
•
Nieuwsberichten over freerunning schrijven voor de website;
•
Maximaal 4x per jaar aansluiten bij de bestuurs- en coördinatorenvergade
ring.
Het Sparta bestuur en de andere coördinatoren werken nauw samen. Onder
steunen 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 wilt betekenen.
Wij zouden het heel fijn en leuk vinden u te ontmoeten. Neemt u contact met ons op?
U kunt bellen of e-mailen met Michael Hollander 06-18153006 of info@hollandersport.nl.
Wij geven u graag meer informatie en beantwoorden al uw vragen met plezier.
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VACATURE
COÖRDINATOR VOOR DE AFDELING VITAAL (VOLWASSENEN)
TIJDBESTEDING: 1-2 UUR PER WEEK
Sparta Ermelo telt ongeveer 600 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen,
dans, freerunning, trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen.
Voor deze laatste afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste coördinator.
Werkzaamheden:
•
Contactpersoon voor bestaande en nieuwe leden;
•
Contactpersoon voor- en ondersteunen van de trainers;
•
Organiseren van activiteiten voor de afdeling in samenwerking met de trai
ners 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 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 inwoners van Ermelo wilt betekenen.
Wij zouden het heel fijn en leuk vinden u te ontmoeten. Neemt u contact met ons op?
U kunt bellen of e-mailen met Esther den Herder 06-53773374 of e.denherder@
planet.nl.
Wij geven u graag meer informatie en beantwoorden al uw vragen met plezier.

32

